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Förord 
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Sammanfattning 

Vi som författare har ett stort intresse för inredning och har länge varit 

nyfikna på tjänsten homestyling samt vad denna inredningstjänst egentligen 

fyller för någon funktion. Eftersom ingen av oss två kände till något 

homestylingföretag vid namn, väcktes vårt intresse att närmare undersöka vad 

detta kan bero på. Vid en förfrågan till folk i vår omgivning, angående 

huruvida de kände till något av stadens homestylingföretag eller ej, svarade en 

tydlig majoritet nej på frågan. Hur kommer det sig att dessa företag är såpass 

osynliga på marknaden och varför är de okända bland allmänheten? För att ett 

företag ska bli synligt på marknaden, krävs det att tid och pengar läggs på 

marknadsföring av tjänsten. Det vi har kommit att fundera på är just på vilket 

sätt denna marknadsföring sker hos företag inom branschen och hur mycket 

resurser som företagen egentligen lägger på sin marknadsföring. Dessutom vill 

vi undersöka i hur stor utsträckning tjänsten används bland konsumenter. Då 

vi båda är bosatta i Karlstad, en stad som vi har mycket god kännedom om, är 

det just denna marknad som vi vill undersöka. Vi har dessutom valt att göra 

denna studie till en jämförelse mellan Karlstad och Stockholm, för att se om 

marknadsföring av tjänsten samt användandets utsträckning skiljer sig åt 

mellan städerna. Eftersom vi genom förundersökningar har sett tendenser till 

att fastighetsmäklare tycks ha en viktig och bidragande roll i 

homestylingföretagens marknadsföring, kändes det naturligt att även 

undersöka vad mäklarföretagen har att säga om detta. 

Vi har satt oss in närmare i fenomenet homestyling samt marknadsföring och 

har i uppsatsens teoridel presenterat den litteratur som vi har valt att fördjupa 

oss i. Denna litteratur består till största del av böcker och vetenskapliga artiklar 

inom respektive ämne. För att undersöka hur homestyling marknadsförs samt 

i hur stor utsträckning tjänsten används har vi valt att genomföra intervjuer. 

Totalt har 14 intervjuer genomförts med metodiskt utvalda företag inom såväl 

homestylingbranschen som mäklarbranschen. Dessa intervjuer har varit 

semistrukturerade vilket innebär att frågorna är relativt flexibla och ger 

utrymme för öppna och individuella svar. 

Vår genomförda undersökning har visat att mäklaren har en stor roll när det 

gäller marknadsföring av tjänsten homestyling, precis som andra 

undersökningar inom samma ämne har visat. Detta faktum skiljer sig heller 

inte mellan de bägge städerna. När det kommer till de resurser som företagen 

väljer att lägga på sin marknadsföring verkar de vara relativt begränsade, i form 

av såväl pengar som tid. Även detta tycks vara allmänt, oberoende av om 
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företagen är belägna i Karlstad eller Stockholm. Ytterligare ett resultat som har 

visats är att användandet av tjänsten tycks vara på nedgång i Stockholm samt 

att intresset för tjänsten märkbart har svalnat den senaste tiden. I Karlstad ser 

resultaten avseende användandet helt annorlunda ut. Här ser kunniga inom 

branschen istället en ökning av användandet, samt ett ökat intresse för tjänsten 

homestyling.  
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Abstract 

Since we as writers have a big interest in interial design we have long been 

curious about homestyling as a service and what kind of purpose the service 

fills. Since neither of the two of us knew any of the homestyling companies by 

name, an interest was awakened in order to further investigate what this may 

me due to. When we questioned people in our surrounding as to whether they 

knew any of the local homestyling companies by name, the majority gave us 

no to an answer. Why is it that these companies are so invisible on the market 

and how come they are so unknown to the public? In order for companies to 

get visible on the market it requires time and money to be spent on marketing 

the service. We have come to wonder in which ways these companies have 

chosen to market their services and how much resources that are actually 

spent on marketing. In addition to this we would also like to investigate to 

which extent the service is used by the consumers. Since both of us live in 

Karlstad, a city of which we have good knowledge, this is the market we have 

chosen to investigate. In order to see if there is any difference to how the 

service is marketed and to which extent the service is used, we have chosen to 

do a comparative study between Karlstad and Stockholm. As seen in previous 

studies real estate agents tend to have an important and contributory role in 

marketing the service of homestyling. With this in mind we thought it seemed 

natural to also consider what they have to say about the subject.  

In order to take a closer look at the phenomenon of homestyling and 

marketing we have studied literature, which is presented in the theoretical part 

of the paper. This literature mostly consists of books and scholarly reviewed 

articles on each topic. To examine how homestyling is marketed and to which 

extent the service is used, we chose to perform interviews. A total amount of 

14 interviews were performed with methodically selected companies from the 

homestyling business as well as from the real estate business. These interviews 

were semi structured which means that the questions are relatively flexible, 

allowing open and individual answers. 

Our investigation has, as well as previous investigations on the subject, shown 

that the real estate agents play a very important role when it comes to 

marketing the service of homestyling. This does not differ among the two 

cities. Regarding the resources that companies choose to spend on marketing, 

they seem to be relatively small in terms of money as well as time. This also 

seems to be in general, with no differences to if the company is located in 

Karlstad or in Stockholm. Yet another result that our investigation led to is, 
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that to which extent the service seems to be used, seems to be decreasing in 

Stockholm as well as the interest of the service itself. In Karlstad on the other 

hand, the results were quite the opposite. Here professionals can se that the 

service is used to a greater extent than before and that people are getting more 

interested in what the service has to offer.  
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Definitioner 
 
Homestyling: 

Det finns många olika benämningar på att förbereda sitt hem på bästa möjliga 

sätt inför en försäljning. Homestyling, Home Stagning, Flyttstyling, Hemstajling eller 

Flyttstylning är några av alla de benämningar som finns på denna tjänst. 

Ursprungligen kommer fenomenet från USA och kallades till en början för 

home staging, från engelskans home som betyder hem och staging som betyder 

iscensättning eller arrangering (Norberg 2006). I vår undersökning har vi dock 

valt att använda homestyling som definition på denna tjänst, då detta är den 

benämning som vi har exponerats mest för i diverse media.  

 
Konsultationer: 

Inom homestyling innebär en konsultation följande: ”… ett möte med en 

inredare på plats i bostaden. Tillsammans går ni igenom rum för rum och 

inredaren ger enkla och konkreta förslag på hur du själv kan framhäva ditt 

hem på bästa möjliga sätt inför visningen.” (Inne 2011). 

 
Marknadsföring: 

”Åtgärder som vidtas för att skapa efterfrågan på varor eller tjänster, t.ex. 

reklam” (Nationalencyklopedin [NE] 2011). 

 
Relationsmarknadsföring: 

”… marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktioner i 

centrum.” (Gummesson 2002, s.16). 

 
Tjänst: 

”En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde till en mottagare, 

tjänar denna, utan att i sig innebära att ett bestående fysiskt objekt med eget 

värde tillförs mottagaren” (Wikipedia 2011). 
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1. Inledning 

 

 

I inledningen kommer vi först att redogöra kortfattat om bakgrunden till vårt 

problemområde och därefter föra en diskussion om varför vi finner område intressant. 

Problemet mynnar sen ut i ett övergripande syfte samt några mer precisa frågor som vi ämnar 

finna svaret på. I slutet av inledningen presenteras de avgränsningar som gjorts för att lättare 

hantera problemet. 

 

 

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Homestyling 

Homestyling är en relativt okänd inredningstjänst på den svenska marknaden. 

Detta trots att den har funnits i Sverige sedan början av 2000- talet. 

Ursprungligen kommer tjänsten från USA där den tog sin form redan på 1970- 

talet (Norberg 2006). Det var inredningsexperten Barb Schwarz som myntade 

begreppet Home Staging år 1972 och etablerade tjänsten på den amerikanska 

bostadsmarknaden (Stagedhomes 2011).  

Det kan för många vara svårt att skilja på tjänsten homestyling och andra 

inredningstjänster. Den största skillnaden mellan dessa benämningar är att en 

inredares uppgift är att arbeta fram en personlig stil som ska spegla 

uppdragsgivaren och dennes personlighet, samt fungera i vardagen, medan en 

homestylist ska försöka uppnå ett motsatt resultat. För homestylisten är syftet 

att istället neutralisera bostaden inför en försäljning, allt för att en spekulant 

enklare ska kunna inreda bostaden visuellt med sin personliga stil. Ju fler 

personer som bostaden tilltalar under en visning, ju fler är det förhoppningsvis 

som deltar i en eventuell budgivning. Genom att framställa en bostad i bästa 

möjliga skick inför en försäljning kan säljaren få mer pengar för bostaden, 

dessutom kan försäljningsprocessen i många fall snabbas på. Därmed skulle en 

homestylist kunna definieras som en marknadsförare av villor och 

bostadsrätter som ligger ute till försäljning (Norberg 2006). 

I USA, där tjänsten och dess användande är långt mer utbrett än i Sverige, 

finns organisationen International Association of Home Staging Professionals 

(IAHSP), som utövar utbildning samt certifiering av personer inom 

homestyling (Gleim 2005). Förutom att tjänsten har varit otroligt populär i 
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USA under en längre tid har den även slagit stort i England och Australien 

(Hedengren & Zacke 2006).  

1.1.2. Marknadsföring 

Från och med början av 1900-talet ända fram till år 1939 när andra 

världskriget inleddes var utbudet på varor och tjänster mindre än efterfrågan, i 

stora delar av världen. Detta gjorde att den begränsade mängden av produkter 

som fanns på marknaden var mycket lättsåld och konkurrensen nästan 

obefintlig. Det räckte med en bra idé och en något sånär bra produkt eller 

tjänst för att en marknad skulle finnas. Med ett sådant efterfrågeöverskott på 

marknaden fanns ingen större anledning för företag att satsa på 

marknadsföring av sina produkter eller sitt varumärke. Numer råder ett 

utbudsöverskott på marknaden och med ökad konkurrens har marknadsföring 

fått en allt större roll. Företag blir tvungna att sticka ut ur mängden för att 

överleva i den konkurrensintensiva värld som vi lever i (Parment 2008). Att 

inte marknadsföra sig på dagens marknad vore ohållbart. Många kan tyckas se 

marknadsföring som nödvändig enbart för stora företag med hög omsättning 

men faktum är att en väl anpassad marknadsföring är av stor vikt för att uppnå 

framgång inom alla organisationer och företag, oavsett storlek eller geografisk 

förutsättning (Kotler et al. 2005). 

 

1.2. Problemdiskussion 

Som tidigare nämnts har fenomenet homestyling existerat i många andra 

länder under en längre tid, medan det i Sverige fortfarande är ett relativt nytt 

koncept som nådde den svenska marknaden först under början av 2000-talet 

(Norberg 2006). I Sverige känner många till begreppet homestyling, som flitigt 

berörts i media de senaste åren, i samband med ett ökat intresset för inredning. 

Trots detta var vår uppfattning att kunskapen om homestylingens innebörd, 

samt var den är tillgänglig, var något vag. Vi hade själva kännedom om att det 

fanns homestylingföretag i Karlstad, men ingen specifik uppfattning om antal 

eller företagsnamn. För att kontrollera om denna uppfattning var unik för just 

oss eller om den delades med allmänheten, gick vi ut i Karlstad centrum och 

frågade 40 slumpvis utvalda personer, i åldern 20-70 år. Förfrågningarna 

visade att endast ett fåtal, närmare bestämt 19 % av de tillfrågade, kände till 

några homestylingföretag.  
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Det faktum att vi fann homestylingföretagen anonyma och okända bland 

allmänheten i Karlstad fick oss att fundera över hur företagen marknadsför sig. 

Vid en reflektion över vilka marknadsföringsåtgärder vi kände till rörande 

homestylingföretag kom vi inte på ett enda exempel. Vi funderade också över 

om läget såg likadant ut i Stockholm. Vår förutfattade mening var att 

homestyling är relativt välanvänt och välkänt där. Detta väckte ett intresse hos 

oss att vidare undersöka marknadsföring inom homestylingbranschen. Varför 

var homestylingföretagen såpass okända och osynliga? Berodde det på att 

konceptet fortfarande var relativt nytt i Karlstad och såg det i så fall 

annorlunda ut i storstäder såsom Stockholm? 

 

1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är dels att undersöka hur homestylingföretag 

marknadsför sin tjänst och om detta skiljer sig mellan Karlstad och Stockholm 

samt att se i hur stor utsträckning tjänsten används i de två städerna. Vi vill 

även finna motiveringen till användandet av homestyling och få en uppfattning 

om hur framtiden tycks se ut för homestylingbranschen. 

 

1.4. Problemformulering 

Genom vårt syfte med uppsatsen avser vi att kunna undersöka och så 

småningom besvara följande frågor: 

 
• Hur motiveras ett användande av tjänsten homestyling? 

 
• Hur marknadsför sig homestylingföretag och skiljer sig detta åt mellan 

Karlstad och Stockholm? 
 
• Vilka marknadsföringskunskaper besitter företagen? 
 
• I vilken utsträckning används homestyling och skiljer sig detta åt mellan 

Karlstad och Stockholm? 
 

• Hur ser framtiden ut för användandet av homestyling? 
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1.5. Avgränsningar 

I inledningsfasen av denna undersökning var vi intresserade av att försöka 

undersöka huruvida fenomenet homestyling påverkar bostäders värde vid en 

försäljning, men eftersom detta var allt för tidskrävande valde vi att inrikta vår 

undersökning mot marknadsföring av homestyling. 

Vi har begränsat vår undersökning genom att enbart undersöka två städer, 

Karlstad och Stockholm. Inledningsvis var vi intresserade av att undersöka 

betydligt fler städer, men på grund av tidsramen fick vi begränsa oss till två 

städer. Karlstad valde vi av två anledningar, dels för att vi känner till 

marknaden då det är vår bostadsort, dels för att det är en mellanstor stad. 

Stockholm valde vi för att det är Sveriges största stad och för att vi trodde att 

det skulle vara en bra kontrast mot Karlstad. 

 

1.6. Målgrupp 

Den målgrupp som vi riktar denna uppsats till är främst företag inom 

homestylingbranschen samt de mäklarbyråer som rekommenderar tjänsten till 

sina kunder. Uppsatsens slutsatser och resultat kan förhoppningsvis bidra med 

alternativa sätt för dem att se på behovet av marknadsföring. Dessutom skulle 

andra tjänsteföretag kunna ha användning för materialet oavsett inom vilken 

bransch de befinner sig, eftersom de alla har gemensamma egenskaper som 

skiljer dem från produktproducerande företag. Vi anser också att folk i 

allmänhet kan ha intresse för vår uppsats och dra lärdom av innehållet, då 

ämnet fortfarande är relativt okänt på marknaden. Vidare skulle andra 

studenter som i framtiden väljer att fördjupa sig inom samma område, kunna 

dra nytta av uppsatsen, speciellt eftersom litteraturen inom ämnet är relativt 

begränsad.  
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2. Metod 

 
 
I metodavsnittet kommer vi att presentera olika sätt att samla in information vid en 
undersökning. En förklaring ges till gjorda metodval samt även till varför vi valde de 
undersökningsenheter som vi valde. Till sist diskuteras för- och nackdelar med den valda 
metoden. 
 

 

2.1. Metodval - kvalitativ eller kvantitativ 

Innan en undersökning påbörjas är det bra att ha klart för sig vilken metod 

som ska användas vid insamlingen av information, samt vilken typ av 

information som söks: siffror eller ord. Med en kvantitativ metod nås kunskap 

om sociala företeelser genom siffror, som sedan kan bearbetas med hjälp av 

statistiska metoder. En sådan metod kräver att personerna som deltar i en 

undersökning kan redogöra för sina åsikter om verkligheten i förutbestämda 

svarsalternativ. En kvalitativ metod inhämtar istället information genom ord, 

vilket möjliggör att personerna som undersöks på en helt annan nivå kan 

förklara sina uppfattningar (Jacobsen 2002). 

Det som avgör vilken sorts metod som är bäst lämpad för en undersökning är 

problemfrågeställningen. En explorativ problemställning som söker att förstå 

ett fenomen fordrar en metod som kan erbjuda djupgående data och som är 

öppen för överraskande vändningar. När djupgående information söks är det 

oftast enklast att undersöka enbart ett fåtal enheter. Att koncentrera sig på 

endast ett fåtal undersökningsenheter kallas att ha en intensiv uppläggning, 

vilket ofta innebär att det är kvalitativ data som samlas in. En kvantitativ 

metod används när informationen som söks inte behöver vara särskilt detaljrik 

utan det som eftersträvas är istället att undersöka frekvensen och bredden på 

ett fenomen. Därmed behövs information från ett stort antal 

undersökningsenheter, uppläggningen av undersökningen blir mer extensiv 

(Jacobsen 2002).  

Huruvida problemställningen är förklarande eller beskrivande och om 

resultatet från undersökningen ska kunna generaliseras eller ej påverkar också 

metodvalet. En förklarande problemställning innebär ofta att det som 

undersöks är varför något fungerar som det gör. Det som söks är en koppling 

mellan orsak och verkan. En beskrivande frågeställning kan till exempel vara 
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hur något fungerar eller i vilken utsträckning något förekommer. Det är dock 

inte alltid solklart vilken typ av problemställning som en undersökning hör till, 

utan ibland kan en frågeställning ses som både förklarande och beskrivande. 

Om en problemställning är av den förklarande modellen och/eller om 

undersökningsresultatet ej behöver vara generaliserbart passar ett intensivt 

upplägg bra. Är målet med undersökningen däremot att kunna dra 

allmängiltiga slutsatser är ett extensivt upplägg bättre lämpat (Jacobsen 2002). 

Då vi ville nå förståelse inom vårt uppsatsämne behövde vi söka djup och 

detaljrik kunskap. Detta skulle ha varit svårt och tidskrävande om vi hade 

försökt nå ett stort antal undersökningsenheter. Vi ansåg att det var bättre att 

arbeta med ett intensivt upplägg och därmed fokusera på ett fåtal personer, väl 

insatta i branschen, som kunde ge sin tolkning av ämnet. Att komma åt 

djupgående kunskap kan vara mycket svårt genom siffror, som en kvantitativ 

ansats förespråkar. Eftersom vi ville förstå undersökningsenheternas tolkning 

av ämnet tyckte vi att ett bra sätt för att nå kunskap var genom att de själva 

fick berätta med egna ord. Därmed bedömde vi att en kvalitativ metod vore ett 

bra val för oss. Att vår problemställning lutade åt det beskrivande hållet skulle 

kunna peka på att vi borde ha valt ett extensivt upplägg och en kvantitativ 

metod. Men då vårt mål med undersökningen enbart var att få en djupare 

kunskap inom ämnet, inte att generalisera, ansåg vi att ett intensivt 

undersökningsupplägg och en kvalitativ metod passade oss bättre. 

 

2.2. Intervjuer 

2.2.1.  Primärdata och sekundärdata 

Med hjälp av intervjuer var vår avsikt att samla in primärdata. Detta innebär att 

vi som författare själva inhämtar all väsentlig information om ämnet genom 

direktkontakt med personer inom branschen, såkallade primära 

informationskällor. Vi har dessutom använt oss av såkallad sekundärdata i vår 

uppsats. Den sortens data tas från resultat av andra studier. Ett identifierbart 

problem hos sekundärdata är att det kan vara svårt att avgöra om 

informationen är trovärdig eller ej (Jacobsen 2002). I vår undersökning 

används sekundärdata, i form av bland annat böcker och vetenskapliga artiklar, 

som underlag till teoriavsnittet i uppsatsen. Med ifrågasättandet av 

sekundärdata och dess trovärdighet i åtanke har vi försökt använda oss av ett 

kritiskt förhållningssätt till den data som vi har använt oss av i vår uppsats.  
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2.2.2.  Intervjumetod och enkätmetod 

Vid en undersökning finns det många olika metoder att använda sig av för att 

inhämta relevant information, de metoder som används mest frekvent av olika 

forskare är enkätundersökning och intervjuundersökning. Den välanvända 

enkätmetoden syftar till att nå en bred undersökning med hjälp av många 

undersökningsenheter, här finns dock en viss avsaknad av det djup som istället 

kan uppnås med hjälp av exempelvis intervjuer. Enkätundersökningar har 

dessutom visat sig vara svåra att utforma för att ge ett bra resultat. I regel är 

intervjubaserade undersökningar mer kostsamma än enkätundersökningar, sett 

till såväl tid som pengar (Gillham 2005). Det kan dock vara lättare att 

generalisera resultatet från en enkätundersökning än det resultat som 

framkommer från en intervjuundersökning, dessutom blir ofta 

sammanställningen av resultatet mer lättbearbetat och i många fall mindre 

tidskrävande (Jacobsen 2002). Intervjumetoden har som tidigare nämnts till 

syfte att undersöka det valda ämnet mer ingående, för att få en djupare 

förståelse. För att det ska vara möjligt att kunna undersöka ett ämne på djupet 

brukar dock färre undersökningsenheter inkluderas, än vad som vanligtvis görs 

i enkätundersökningar (Gillham 2005). 

Intervjuer kan ses som en mer flexibel metod i jämförelse med enkäter, 

eftersom de ofta utformas som relativt öppna med ett visst utrymme för 

improvisation. Det räcker inte bara med att besluta sig för vilken av de 

ovannämnda insamlingsmetoderna som ska användas, skulle ett beslut tas 

angående att intervjuer är mest lämpliga måste dessutom ett beslut fattas över 

vilken sorts intervjuteknik som föredras och som passar just den aktuella 

undersökningen. Detta då det finns ett stort utbud av intervjutekniker att välja 

bland (Gillham 2005). 

Vi valde att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod för att 

undersöka hur homestylingföretag marknadsför sin tjänst, samt i hur stor 

utsträckning tjänsten används. Anledningen till att vi valde just denna metod 

var vår tro på att den, i jämförelse med andra metoder, skulle kunna ge oss en 

djupare insikt i ämnet samt ett mer pålitligt resultat. En enkätundersökning 

bedömdes av oss som en minde passande metod till de frågeställningar som vi 

hade valt att belysa, eftersom vårt syfte var att inkludera relativt få 

intervjuobjekt i undersökningen för att nå en djupare kunskap om ämnet. Som 

intervjuteknik valde vi den semistrukturerade metoden som av Gilliam (2005) 

beskrivs som en av de viktigaste och mest använda intervjuteknikerna. Detta 

tror han kan bero på teknikens flexibla egenskaper som dessutom balanseras 
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upp av användarens valda struktur. Kostnaderna kan bli relativt höga, dock 

främst sett till tid. Något som kan definiera de semistrukturerade intervjuerna 

är att exakt samma frågor ställs till samtliga deltagare, alla dessa frågor har 

genomgått en process som garanterar att samtliga frågor har relevans till 

ämnet, följdfrågor kan ställas för att få med all väsentlig information som 

önskas och varje intervju löper under ungefär lika lång tid. För att begränsa de 

kostnader som intervjuer medför valde vi att hålla oss till telefonintervjuer. 

Något som är av stor vikt när det gäller att utforma intervjuer är att lägga ner 

mycket tid på förarbetet. Förarbetet kan ses som arbetets kärna och utan det 

löper undersökningen stor risk att misslyckas. Det är viktigt att se värdet av 

detta arbete och inte endast se det som en passage i processen för att snabbt ta 

sig vidare till intervjuandet (Gillham 2005). Med detta i åtanke lade vi vår 

fokus på ett grundligt förarbete för att skapa bra förutsättningar inför 

intervjuerna. Vår ambition var således att intervjuerna skulle förse oss med 

relevant och intressant information om marknadsföring av tjänsten 

homestyling, samt i hur stor utsträckning den används. För att underlätta 

processen för undersökningsenheterna väljer vissa att i förhand skicka ut 

intervjufrågorna, detta för att personerna ska kunna förbereda sig och 

eventuellt söka fram lämplig information inför intervjun. Vi valde att inte 

skicka ut frågorna till utvalda undersökningsenheter, då vi bedömde att detta 

skulle kunna påverka svaren och ge en felaktig bild av aktuell kunskap på 

marknaden. Vi ville ha information om hur insatta respektive person var inom 

undersökningsämnet, utan att de skulle behöva läsa på om det. 

 

2.3. Urval 

Att intervjua samtliga mäklar- och homestylingföretag i Karlstad och 

Stockholm hade varit allt för tidskrävande. Vi slumpade därför ut ett fåtal 

mäklarbyråer på vardera orten. I Karlstad finns ett begränsat antal 

homestylingföretag vilket innebar att valet blev enklare att motivera. I 

Stockholm finns det däremot betydligt fler homestylingföretag och därför fick 

vi begränsa urvalet genom att endast kontakta ett fåtal av företagen. Fyra 

företag valdes ut i respektive bransch samt i respektive stad. Detta gav ett 

totalt antal av 16 intervjuer, vilket vi såg som en hanterbar arbetsbörda med 

hänsyn till vår tidsram. Som en del i urvalsprocessen har hänsyn tagits till de 

urvalsmetoder som finns angivna i granskad litteratur. Då enstaka metoder inte 

tycktes ge undersökningen rättvisa, kombinerades flera olika metoder, vilket 
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kan anses vara en urvalsmetod i sig. Vår metod skulle kunna beskrivas som en 

blandning av “det typiska”, “bredd och variation”, “snöbollsmetoden” samt 

“slumpmässigt urval” (Jacobsen 2002).  

Det typiska grundar sig på undersökarens förutfattade meningar om vilka 

enheter som kan räknas som typiska. Ett sätt att genomföra detta urval är att 

välja ut en grupp människor som av undersökaren anses spegla den typiska 

enheten, problemet är främst att urvalet grundar sig på just spekulationer. 

Bredd och variation är en urvalsmetod som syftar till att slumpmässigt välja ut 

individer från olika utvalda grupper som är av relevans för undersökningen, 

utan att de för den delen ger ett representativt urval. Snöbollsmetoden är en 

metod som används när det i inledningen av en undersökning inte finns något 

fast kriterium. Den kan exempelvis resultera i att undersökaren får tips om en 

ny undersökningsenhet av den enhet som inledningsvis intervjuas i 

undersökningen. Denna metod kräver mycket flexibilitet i undersökningens 

kvalitativa upplägg. Till sist beskrivs Slumpmässigt urval som en metod där 

undersökaren exempelvis slumpmässigt väljer ut personer från en hel lista med 

möjliga undersökningsenheter (Jacobsen 2002). 

2.3.1. Homestylingföretag 

För att undersöka hur homestylingföretag marknadsför sig var det viktigt att 

göra ett noggrant urval av undersökningsenheter som skulle ligga till grund för 

denna undersökning. Vi valde att undersöka och jämföra marknadsföringen 

hos homestylingföretag i Karlstad respektive Stockholm vilket gjorde det 

naturligt att börja med att sondera dessa marknader. Detta för att identifiera 

branschverksamma på respektive marknad som kunde tänkas passa in i vår 

undersökning.  

Verksamma företag på Karlstadmarknaden identifierades med hjälp av 

Google. En sökning av “homestaging Karlstad” gav totalt 26 300 träffar 

medan “homestyling Karlstad” gav totalt 11 900 träffar (Google 2011). På 

detta sätt hittade vi två av de tre företag som vi valde att inkludera i 

undersökningen. Det tredje och sista homestylingföretaget hittades genom en 

av de intervjuade mäklarna. Eftersom Karlstad är en relativt liten stad är 

marknaden för homestylingföretag begränsad, vilket gjorde urvalet mer 

självklart och lättmotiverat. Vi tillfrågade helt enkelt de vi visste var 

verksamma inom branschen. Stockholm som är Sveriges största stad har 

däremot ett större utbud av verksamma homestylingföretag, vilket försvårade 

urvalsprocessen. Vid en sökning på Google gav “homestaging Stockholm” 
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totalt 141 000 träffar (Google 2011). För att förenkla själva urvalsprocessen 

valde vi de 4 första homestylingföretagen som listades vid sökningen. Dessa 

företags hemsidor granskades för att kunna konstatera om relevans fanns för 

undersökningen. Allt eftersom företag tackade nej, kontaktades nästa företag i 

listan tills vi slutligen nått 4 medverkande företag. I Karlstad kontaktades 4 

homestylingföretag för en intervjuförfrågan. 

 

Inkluderade homestylingföretag: 
 

Karlstad    Stockholm 
- Hem till hem  - Cerpentin 
- Robert of Scandinavia  - Clerum Styling 
- Studio054   - Design4Living 
   - Furnit AB 
 

2.3.2.  Mäklarföretag 

För att undersöka i vilken utsträckning homestylingtjänsten används valde vi 

att kontakta fastighetsmäklare från Stockholm respektive Karlstad. Vår 

förhoppning var att de skulle kunna bidra med mycket värdefull information, 

då vår efterforskning hade visat att de ofta rekommenderar 

homestylingtjänsten till sina kunder. Eftersom vårt mål var att vara så 

konsekventa som möjligt vid undersökningsutförandet, var det naturligt att 

välja fastighetsmäklare från samma företag i de båda städerna. Därav valdes 4 

av de största mäklarkedjorna ut, nämligen Fastighetsbyrån, Svensk 

Fastighetsförmedling, Skandiamäklarna och HusmanHagberg. Via hemsidorna 

hittades franchisetagare anslutna till samma kedja i respektive stad. 

Motiveringen till att 4 mäklarbyråer kontaktades i var stad var att vi såg det 

som ett lagom stort antal för att nå önskat undersökningsdjup. 

Det gjorda urvalet följer delvis metoden det typiska, eftersom de valda 

företagen kan ses som representativa för branschen i stort. Dessutom har 

urvalsmetoden bredd och variation använts, genom ett försök att välja mäklare 

från flera olika kedjor för att uppnå önskad undersökningsbredd. I Stockholm 

finns flera kontor från respektive kedja och för att sprida 

undersökningsunderlaget har kontor från olika stadsdelar kontaktats. Dessa 

hittades genom att söka efter Stockholmskontor på företagshemsidorna.  
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Inkluderade mäklarföretag: 
 
Karlstad    Stockholm 
- HusmanHagberg  - Fastighetsbyrån (Hammarby Sjöstad) 
- SkandiaMäklarna  - HusmanHagberg (Vasastan) 
- Svensk Fastighetsförmedling - SkandiaMäklarna (Kungsholmen) 

- Svensk Fastighetsförmedling      
   (Södermalm) 
 

2.3.3. Bortfall 

Vårt mål var att intervjua 4 homestylingföretag samt 4 mäklarbyråer i vardera 

staden. Således kontaktade vi 16 olika företag men tyvärr uppstod ett visst 

bortfall. Fastighetsbyrån i Karlstad hade tyvärr ingen möjlighet att ställa upp 

på intervjun, på grund av tidsbrist. I Karlstad fick vi ytterligare ett bortfall, i 

form av att ett homestylingföretag som från början ville medverka men som 

vid senare tillfälle ej gick att nå. 

 

2.4. Utförandet av intervjuer 

Då vår ambition var att intervjua personer från såväl homestylingföretag som 

fastighetsmäklarbyråer var det viktigt att utforma två olika typer av intervjuer 

till respektive bransch. De frågor som riktades till homestylingföretagen 

syftade till att reda ut hur företagen hade valt att marknadsföra sin tjänst, 

medan de frågor som riktades till fastighetsmäklarna syftade till att reda ut i 

hur stor utsträckning de anser att tjänsten används. För att utforma 

intervjufrågorna började vi med att skriva ner alla frågor vi kunde komma på 

till respektive intervjutyp, helt utan inbördes ordning. Därefter läste vi igenom 

frågorna för att välja ut de vi ansåg vara mest lämpade. Vi strävade efter att 

formulera merparten av frågorna så att de omöjliggjorde ett ja eller nej svar. I 

de frågor då ett sådant svar trots allt var möjligt att ge, ställdes en följdfråga. Vi 

var noggranna med att placera frågorna i en, enligt oss, passande följd för att 

få ett relevant innehåll. Frågorna korrekturlästes sedan av 4 oberoende parter, 

samtliga med erfarenhet inom uppsatsskrivande på universitetsnivå.  Slutligen 

gjordes korrigeringar utefter given kritik. 

Inledningsvis valde vi att skicka ut intervjuförfrågningar via mejl. I detta mejl 

presenterade vi oss själva, det faktum att vi skriver en C-uppsats samt 

klargjorde vårt syfte med undersökningen. Vi beskrev att vi sökte 
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medverkande till en telefonintervju och delgav hur intervjuerna hade planerats 

att genomföras. I denna förfrågan bad vi även om deras tillåtelse för att få 

spela in samtalet, presentera såväl företagets som medverkandes namn i 

uppsatsen, samt att vi upplyste om att uppsatsen slutligen skulle publiceras på 

internet efter färdigställandet. Vissa tackade ja till att medverka i 

undersökningen, några tackade nej på grund av tidsbrist och andra gav inget 

svar. 

Respektive företag ringdes upp och intervjuerna inleddes med en kort 

presentation av intervjuns upplägg. Intervjuernas spelades in samtidigt som 

anteckningar fördes. Intervjuerna genomfördes från och med 20 april till 12 

maj. 

 

2.5. Kritisk granskning av metod 

I efterhand var det lätt att se brister i hänsyn till utförandet av 

informationsinsamlingen. Det var relativt svårt att få folk att ställa upp i vår 

undersökning och denna process blev därför mycket tidskrävande. I efterhand 

anser vi att vi borde ha tagit telefonkontakt med företagen från första stund, 

istället för att inledningsvis ta kontakt via mejl. Detta kunde möjligtvis ha 

resulterat i en kortare process. Det blev relativt många och tidskrävande 

intervjuer, med ett långt efterföljande analysarbete. En intervju genomfördes 

via mejlfrågor, på grund av intervjuobjektets tidsbrist, vilket gav ett sämre 

resultat med mindre utförliga svar. Det faktum att vi inte kunde ställa 

följdfrågor eller vidare förklara frågorna visade sig ha en negativ påverkan på 

resultatet. Vid mindre utförliga svar hade vi genom en telefonintervju kunnat 

be intervjuobjektet att utveckla dessa. Vi insåg i efterhand att vissa frågor hade 

formulerats på ett mindre professionellt sätt, samt att vi hade kunnat utveckla 

några av frågorna eller ställt fler följdfrågor. Svårigheten var att komma till 

insikt med dessa brister under intervjuernas skede men vi försöker självklart 

dra lärdom av detta.  

Vid utformandet av undersökningsmetoder är det viktigt att resultatens 

reliabilitet och validitet beaktas. Reliabiliteten anger resultatens tillförlitlighet 

och trovärdighet. Det ska gå att lita på undersökningen, exempelvis får inga 

påtagliga mätfel förekomma. Tillförlitligheten påverkas på olika sätt beroende 

på vilken metod som används. Individuella intervjuer kan påverka reliabiliteten 

bland annat via intervjuar- och kontexteffekter, det vill säga att speciella 
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resultat skapas på grund av intervjuarens närvaro eller miljön där intervjun 

utförs. Den som intervjuar kan påverka intervjuobjektet genom kroppsspråk 

och ansiktsuttryck. I vissa fall leder detta till att intervjuobjektet har svårt för 

att agera avspänt, vilket i slutändan även kan påverka intervjusvaren samt 

undersökningens tillförlitlighet (Jacobsen 2002). 

Vi försökte minimera intervjuareffekten genom att använda oss av 

telefonintervjuer. Genom ett telefonsamtal kan sådana effekter minskas, 

främst genom att parterna inte kan se varandra. Det faktum att samtalen 

spelades in kunde dock ha haft en viss inverkan på intervjuobjektens svar, om 

de fann ljudinspelningen obehaglig. Många blir stela eller nervösa när de vet 

om att de blir inspelade (Jacobsen 2002). Vid intervjuförfrågningarna samt i 

intervjuernas inledningsfas inhämtades tillåtelse för ljudinspelning och samtliga 

gav sitt medtycke. Inspelningarna hade enligt oss en näst intill obefintlig 

inverkan på svaren som kändes uppriktiga och naturliga.  

Mycket tyder på att ljudinspelningar har mindre inverkan på telefonintervjuer 

än på personliga intervjuer. Eftersom intervjuobjektet inte kan se själva 

inspelningsutrustningen blir heller inte inspelningen lika uppenbar. En av 

fördelarna som kan nämnas med ljudinspelningar är att intervjuaren inte 

behöver anteckna lika noga, utan kan istället fokusera mer på själva intervjun 

för att få ett bra flyt i samtalet. På så vis går mindre information till spillo. 

Inspelningarna underlättar dessutom informationssammanställningen och ökar 

undersökningens trovärdighet (Jacobsen 2002). Intervjuinspelningar kan alltså 

påverka reliabiliteten såväl negativt som positivt men vi ansåg att fördelarna 

övervägde nackdelarna i vår undersökning. 

Validitet handlar om hur giltiga och relevanta resultaten är som nås i en 

undersökning. Giltigheten kan delas in i två delar: extern- och intern giltighet. 

Intern giltighet behandlar huruvida det som mäts verkligen överensstämmer 

med det som önskas mätas. Ibland händer det att vi mäter något helt annat än 

det vi vill och tror att vi mäter. Extern giltighet visar på i hur stor utsträckning 

en undersöknings resultat är överförbara till andra situationer och hur 

generaliserbara resultaten är. För att kontrollera graden av validitet i en 

undersökning kan resultaten och slutsatserna jämföras med andra 

undersökningars resultat och slutsatser. Stämmer de väl överens ökar 

validitetsgraden. Avgörande för validiteten är också att rätt enheter undersöks 

(Jacobsen 2002). Vi försökte kontrollera undersökningens validitet genom att 

läsa andra uppsatser inom vårt ämne för att se om andra har dragit samma 

slutsatser som oss. Urvalet av homestylingföretag i Karlstad motiverade vi 
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genom att försöka få med samtliga företag på marknaden, detta motiverade i 

sin tur validiteten. Vad gäller homestylingföretagen i Stockholm var det svårare 

att avgöra huruvida rätt enheter valts ut. Vi valde att kontakta de första 

företagen som visades vid en sökning på Google. De var enligt oss lättast att 

hitta och därmed troligen lättfunna även för andra, vilket motiverade 

företagens relevans för vår undersökning. Valet av mäklarföretag motiverade 

vi genom att de tillhör väletablerade fastighetsmäklarkedjor runtom i Sverige. 

Överlag bedömde vi att vår undersökning höll en relativt hög validitetsnivå. 
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3. Teori 

 
 

I teorin kommer vi att titta närmare på olika sätt att angripa marknadsföring. 

Marknadsföringsmixen var under många år den ledande metoden medan 

relationsmarknadsföringen numera har tagit över mer och mer (Grönroos 1994). När det 

handlar om att marknadsföra en tjänst blir relationsmarknadsföringen extra viktig, framför 

allt word-of-mouth. I denna del kommer vi även att titta närmare på vad andra kommit 

fram till i tidigare undersökningar.  

 

 

3.1. Tjänst och tjänsteproduktion 

Det är inte alltid självklart vad en tjänst innebär och det kan vara svårt att 

beskriva dess innebörd. Tjänster kan kännetecknas genom fyra basala 

egenskaper nämligen att de är immateriella, de skapas genom en process, 

produktionen sker samtidigt som konsumtionen samt att konsumenten har en 

viktig medverkande roll vid produktionen (Grönroos 1996). 

Det är viktigt att skilja mellan marknadsföring av produkter och tjänster då 

dessa skiljer sig från varandra. Tjänstemarknaden har länge spelat en stor roll 

på världsmarknaden och fortsätter göra så även nu. Redan år 1994 hade 

tjänsteinriktade arbeten stigit till 40 % av den totala arbetsmarknaden, detta 

sett till flertalet välutvecklade ekonomier såsom USA och Japan. Enligt 

beräkningar står tjänstemarknaden i dessa länder för huvuddelen av den totala 

bruttoproduktionen och det är därför mycket viktigt att lägga fokus på att 

marknadsföra dessa tjänster på bästa möjliga sätt. Det har framkommit att den 

viktigaste faktorn att fokusera på inom tjänstemarknaden är kunderna, vilket 

kan kännas ganska självklart då det är de som konsumerar de tjänster som 

företagen erbjuder. Här är det viktigt att försöka se ett samband mellan 

kundnöjdhet och kundförväntningar, samt att försöka hitta en balans för att 

uppfylla dessa två. En av svårigheterna med detta kan vara det faktum att 

kundernas behov ständigt ändras med tiden och till viss del följer utvecklingen. 

Med detta i åtanke kan många såväl interna som externa faktorer identifieras, 

som kan tänkas påverka kundernas upplevda behov. Exempel på interna 

faktorer skulle kunna vara kundernas känslomässiga engagemang och deras 

förväntningar på tjänsten som sådan. Externa faktorer skulle kunna beskrivas 

genom vilka tjänster som erbjuds samt deras funktion och kvalitet, 
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tjänsteföretagens rykte på marknaden och omgivningen kring tjänsterna samt 

vilka känslor den förmedlar (Hsieh & Yuan 2010). 

Enligt forskning inom ämnet har två olika typer av kundförväntningar 

identifierats, närmare bestämt önskvärda och accepterbara förväntningar. De 

önskvärda förväntningarna anses vara när den tjänst som kunden betalar för 

når upp till en nivå som motsvarar kundens förväntningar. Denna nivå ses av 

kunden som rimlig och uppnåelig och anses vara en kombination av vad 

kunden förväntar sig att tjänsten ska kunna ge och vad den ska ge. De 

accepterbara förväntningarna är däremot, precis som det låter, när en tjänst 

når upp till en accepterad nivå men inte mer. Denna nivå anses vara lägre än 

den tidigare nämnda nivån och om tjänsten inte når upp till denna kan den 

anses vara otillfredsställande. Något som skulle kunna påverka den önskade 

nivån är kundens kunskap och erfarenhet, undersökningar inom området visar 

att ju mer erfarna kunder är, ju högre förväntningar tenderar de att ha på 

tjänster. Kundernas förväntningar presenteras i en stapel där önskad nivå 

placeras i den översta zonen, följt av en tolererad nivå och i den nedersta 

zonen placeras de tjänster som endast uppnår en tillräcklig nivå (Parasuraman 

et al. 1991). 

 

3.2. Marknadsföring 

För ca 50 år sedan introducerades en marknadsföringsmetod, kallad 

marknadsföringsmixen, som länge var den ledande metoden på marknaden. 

För ca 10 år sedan började dock nya tankar och metoder inom ämnet att dyka 

upp. Vikten av att behålla befintliga kunder och att ha ett kundrelationstänk 

inom ekonomin började uppmärksammas mer och mer. Numera är 

relationsmarknadsföring ett av de stora förhållningssätten, framför allt inom 

tjänstemarknaden (Grönroos 1994).  

Många tjänsteföretag utgörs av små firmor som ofta anser att det är onödigt 

och dyrt med marknadsföring och det är inte förrän nyligen som 

tjänsteföretagen har börjat lägga mer energi på marknadsföring. Tidigare har 

många företag inte behövt marknadsföra sig eftersom efterfrågan konstant har 

varit hög, dessutom har marknadsföring ansetts som något oprofessionellt av 

många. Fler och fler börjar dock inse att på grund av tjänsters speciella 

karaktär är marknadsföring nödvändigt. Däremot passar inte alltid de 

traditionella marknadsföringsmetoderna in på tjänstemarknaden, utan 
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metoderna kan behöva anpassas efter tjänsternas egenskaper (Kotler et al. 

2005). 

3.2.1.  Marknadsföringsmixen och 4 p:n 

När marknadsföringsmixen och konceptet med de fyra p:na (från engelskans 

product, price, promotion och place) introducerades på 1960-talet glömdes 

snabbt alla tidigare marknadsföringsmetoder bort och marknadsföringsmixen 

behandlades som den grundläggande teorin bakom marknadsföring (Grönroos 

1994). 

Det första p:t står för produkt, vilket kan innebära allt från en cykel till ett 

biobesök, alltså något som erbjuds på en marknad för att konsumeras, 

uppmärksammas eller införskaffas och som förhoppningsvis mättar ett begär 

eller behov (Kotler et al. 2005). Tjänster, såsom till exempel homestyling, 

räknas alltså också som en produkt i detta fall. Vid tillverkningen av nya 

produkter bör företagen ta hänsyn till produktens tre olika segment: nyttan 

med produkten, produktens utformning, förpackning, märke m.m. samt 

ytterligare fördelar som produkten för med sig i form av garantier, 

instruktionsböcker, gratis tillbehör etc. Det är i det yttersta segmentet, 

förmånerna runt om den materiella produkten, som konkurrenskraften ligger. 

Företag som lyckas skapa produkter som förtjusar kunderna och inte enbart 

gör dem nöjda är de företag som blir framgångsrika (Kotler et al. 2005).  

För företag som erbjuder produkter i form av tjänster gäller det att nästan 

tänka i motsatta banor när det kommer till produktens tredje segment. Istället 

för att tillföra abstrakta förmåner såsom garantier och dygnet runt-service får 

företag som erbjuder tjänster tillföra materiella saker runtom tjänsten. 

Tjänstens kvalitet påvisas till exempel genom att företaget använder redskap av 

hög standard och arbetar mycket med miljön där tjänsten utförs. Det är alltid 

viktigt att personal inom olika företag är trevliga och professionella i sitt arbete 

men för personal inom tjänsteyrken är det extra viktigt då tjänsten nästan alltid 

går ut på ett samarbete mellan kunden och företagets personal. Kvaliteten på 

en tjänst kan variera i stor grad beroende på vem som utför den, och hur den 

utförs. Att personalen tränas i samarbetsförmåga är därför av stor betydelse 

inom tjänsteföretag (Kotler et al. 2005).    

En produkt antas ha en begränsad livslängd och under denna tid genomgår 

produkten olika faser vad det gäller försäljningar och vinster. Dessa fem olika 

faser skapar tillsammans produktens livscykel. De fem olika faserna är: 
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produktutveckling, introduktionsstadiet, tillväxtstadiet, mognadsstadiet och en 

nedgångsfas (Kotler et al. 2005). I introduktionsstadiet sker lanseringen av 

produkten. Denna fas kan vara mycket kostsam då vinsterna är låga på grund 

av små försäljningssiffror samtidigt som det finns stora utgifter i form av 

distribuering, uppbyggnad av varulager samt marknadsföring. Beroende på hur 

snabbt företagen vill nå ut till hela marknaden kan de välja mellan olika 

marknadsstrategier. Till exempel kan ett högt pris kombineras med små 

reklaminsatser för att åstadkomma en långsam etablering på marknaden. 

Medan ett lågt pris tillsammans med stora reklamåtgärder resulterar i en snabb 

etablering. Det är viktigt att företagen är medvetna om att valet av prissättning 

och marknadsstrategi senare påverkar produktens och företagets positionering 

på marknaden (Kotler et al. 2005).  

Produkterna som lanseras i introduktionsstadiet utgörs ofta av någon form av 

basversioner, detta för att konsumenterna ännu inte är redo för detaljerade 

finesser eller förbättringar. Det är först i nästa skede, tillväxtstadiet, som 

företagen börjar förfina och utveckla sina produkter. Fler börjar få upp 

ögonen för produkten och företagens intäkter ökar, vilket leder till att nya 

företag ger sig in på marknaden. Det är den ökade konkurrensen som får 

företagen att nischa sin produktion genom att utveckla unika egenskaper för 

just deras produkt. Reklamkostnaderna fortsätter att vara förhållandevis höga 

även under denna fas. Nu fokuseras dock reklamen mer på att övertyga 

kunderna, i jämförelse med att informera och uppmärksamma kunderna som i 

introduktionsfasen (Kotler et al. 2005). 

Det andra p:t står för pris. Vilket pris ett företag väljer är avgörande på många 

sätt, dels påverkar det positioneringen men också vilka distribueringskanaler 

som kommer att användas, vilka marginaler företaget kommer att ha samt hur 

marknadskommunikationen kommer att utformas. Pris står inte enbart för det 

penningbelopp en produkt kostar utan kan också mer omfattande ses som det 

värde en konsument betalar för de egenskaper och nyttor som produkten 

medför. Tidigare sattes ofta priset på en produkt efter vad 

produktionskostnaderna och andra kostnader låg på, till skillnad från idag då 

kundvärdet har fått allt mer fokus vid prissättningen. Det är inte ovanligt att 

en produkt i en särskilt uppskattad färg kostar mer än samma produkt i en 

mindre populär färg, trots att tillverkningskostnaderna är de samma oavsett 

färg. Oberoende av om prissättningen baseras på tillverkningskostnaderna eller 

kundvärde, påverkar priset vilken målgrupp som attraheras av produkten 

(Parment 2008).  
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Det tredje p:t står för plats och handlar om distribuering av produkterna. 

Distribueringens huvudfunktion är att leverera produkterna till 

slutkonsumenten, men distribuering inkluderar även flera mindre funktioner, 

såsom lagring, matchning mellan köparens och säljarens preferenser, 

finansiering samt övervägning av risk. Företag kan välja en intensiv 

distribution med många distributionsled vilket gör att produkten blir tillgänglig 

på flertalet ställen under många timmar per dag. Detta resulterar i att en stor 

del av marknaden täcks. Företag kan också välja att distribuera via vissa 

utvalda kanaler som uppfyller specifika krav, genom såkallad selektiv 

distribution. Ett tredje alternativ är exklusiv distribution som innebär att 

produkterna endast säljs via en enskild återförsäljare. Med få återförsäljare 

täcks inte lika stor del av marknaden men varumärkets exklusivitet bevaras och 

individuell anpassning av produkterna kan erbjudas i större utsträckning. En 

intensiv distribution kan verka som det bästa alternativet eftersom det leder till 

en större marknadstäckning men många distributionsled kan minska graden av 

engagemang samt öka risken för att konflikter uppstår (Parment 2008). 

 Sättet som produkterna distribueras på har en stark påverkan på varumärkets 

image, likaså typen av butik som säljer produkterna. Ett exklusivt varumärke 

marknadsförs troligen bäst i en butik som säljer enbart just det märket, medan 

ett ”billigare” varumärke marknadsförs bättre i en butik som säljer flera 

varumärken av samma produkt då deras eftersträvan är att nå ut till en så stor 

del av marknaden som möjligt (Parment 2008). 

Det sista p:t syftar på påverkan, som också benämns som 

marknadskommunikation. Denna del är på många sätt beroende av hur väl 

företaget har tänkt igenom de tidigare delarna. Är det tidigare arbetet inte väl 

genomtänkt är risken stor att marknadskommunikationen ej får önskad effekt. 

I dagens samhälle där medieintensiteten är mycket hög kan det vara ytterst 

svårt för företag att nå fram med sitt budskap till sina kunder. Det är viktigt att 

företagen lägger stor energi på sin profilering. Många företag har mycket 

begränsade budgetar ämnade för marknadsföring vilket innebär att 

marknadskommunikationen behöver vara synnerligen effektiv. För att 

budskapet lättare ska nå fram är det av stor vikt att företagen förstår sin 

målgrupp och använder sig av passande ord, symboler och bilder. Eftersom 

denna förståelse är av avgörande betydelse är det oerhört viktigt att företagen 

väljer rätt medarbetare och byråer vid sin utformning av 

marknadskommunikationen (Parment 2008).  
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Marknadsföringskommunikationen har tidigare till stor del gått ut på att föra 

fram sitt budskap via fem olika kanaler: annonsering, personlig försäljning, 

säljstöd, public relations (PR) och direktmarknadsföring. Tack vare Internet är 

det idag enklare och billigare att nå ut till en stor del av marknaden. Det har 

dessutom blivit lättare för företagen att vända sig till specifika målgrupper, 

bland annat via olika forum. Utöver de fem kanaler som tidigare flitigt använts 

förekommer nu även marknadsföring via varumärkesambassadörer, 

produktplacering samt bloggar och andra Internetbaserade forum (Parment 

2008).  

3.2.2.  Relationsmarknadsföring 

Som en följd av den utveckling och ökade konkurrens som skett på 

marknaden har dessutom större fokus lagts på kunden. Det är nu viktigare än 

någonsin att försöka tillfredställa de allt kräsnare kunderna, i hopp om att de 

ska återkomma samt att de ska rekommendera varan eller tjänsten vidare till 

folk i sin omgivning (Parment 2008). Det är därför otroligt viktigt att företag 

förstår hur stor roll kunden faktiskt har i jakten på framgång. Vid vidare 

eftertanke borde företagare förstå att det är kunden som betalar för maten på 

deras middagsbord, hyran för deras bostad och alla andra kostnader som 

uppstår för att leva. Tyvärr är det relativt få aktörer på marknaden som 

verkligen satsar på kundfokus och långsiktiga kundrelationer. I stället hoppas 

många att de med en ständig utveckling ska kunna erbjuda ett brett sortiment 

av varor eller en stor variation av tjänster. På detta sätt kan de ständigt locka 

till sig nya kunder utan att egentligen värdesätta vad kunderna anser om 

företaget och vad de har att erbjuda (Lydahl 2010). Detta såkallade 

bytesperspektiv, som innebär att gamla kunder ignoreras i jakten på att nå nya 

kunder, faller in under namnet transaktionsmarknadsföring. Denna 

marknadsföring syftar helt enkelt till att genomföra enskilda transaktioner, 

dock tas ingen hänsyn till att vårda relationer till redan befintliga kunder 

(Grönroos 1996). 

Under 1980-talet växte ett nytt synsätt fram inom marknadsföring. 

Utgångspunkten i detta synsätt var att det snarare är kundrelationerna som bör 

sättas i fokus än själva transaktionerna. Detta nya synsätt kom att kallas 

relationsmarknadsföring. Så sent som under början av 1990-talet var det 

nästan uteslutet nordiska forskare som behandlade en utveckling av denna 

marknadsföring men under senare delen av 1990-talet började även en mer 

internationell forskning ta fart. Det kan ses som underligt att Amerikas 
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forskning inom ämnet tog fart såpass sent, då det i själva verket var en 

amerikansk forskare som tio år tidigare myntade begreppet 

relationsmarknadsföring (Grönroos 1996). 

Produktionsprocessen av tjänster är unik i sitt slag och skiljer sig från den 

process som sker vid produktionen av varor. När en tjänst skapas sker det i de 

flesta fall i samverkan med beställaren, alltså kunden som har för avsikt att 

konsumera tjänsten. Under denna tjänsteproduktionsprocess är det helt 

naturligt att det uppstår en relation mellan kunden och den som tillhandahåller 

tjänsten och det är av stor vikt att denna relation vårdas. Om kundrelationen 

inte skulle fungera som den borde och om kunden i och med detta skulle 

känna sig missnöjd med tjänsten, riskerar tjänsteföretaget att gå miste om att få 

kundens pengar i utbyte mot tjänsten. En missnöjd kund återvänder ytterst 

sällan till samma leverantör (Grönroos 1996).   

Om ett misslyckande av en tjänst trots allt skulle uppstå någon gång, vilket är 

näst intill oundvikligt för de flesta företag, skulle en bra relation till kunden 

vara viktigare än någonsin. En kund som har fått ett positivt intryck av 

tjänsteföretaget sedan tidigare och som har en god relation med en eller flera 

medarbetare från företaget skulle troligtvis ha mer överseende med 

misslyckandet. Detta innebär alltså att företag har större chans att behålla sina 

kunder, trots vissa missöden, om de har arbetat upp en stabil och god relation 

till sina kunder. Det har genom undersökningar visat sig att de kunder som 

känner att de har en personlig relation till ett företag och dess anställda kan ta 

en motgång lättare, detta då de oftast är övertygade om att de kommer att 

återuppleva bra service i framtiden. I vissa fall kan kunderna helt enkelt strunta 

i att uttrycka sitt missnöje, eftersom det kan kännas pinsamt eller svårt när de 

har en nära relation till den som arbetar. Det kan ofta vara lättare att klaga på 

en helt främmande person som förhoppningsvis aldrig påträffas igen (Hui et 

al. 2011).      

3.2.3.  Word-of-Mouth 

Ett marknadsföringsverktyg som företag kan använda sig av är Word-of-

Mouth (WoM). Detta fenomen uppstår när konsumenter sprider rykten om 

hur de har upplevt en tjänst eller en produkt till andra i sin omgivning. WoM 

kan ses som okontrollerbar marknadsföring som indirekt kan styras genom att 

företag levererar en kvalitativ tjänst med bra service (Parment 2008).  
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Vi människor har en tendens att lita mer på råd och rekommendationer som 

ges från någon som vi känner personligen, än på de råd som ges från diverse 

företag på marknaden (Zeithaml & Bitner 1996 refererad i Ng et al. 2011). 

Inom tjänstemarknaden är dessa rekommendationer av än större vikt då en 

tjänst, som är av immateriell karaktär, kan upplevas på oändligt många olika 

sätt (Kinard & Capella 2006). WoM kan anses vara en av de viktigaste delarna 

av relationsmarknadsföring, detta då det är den mest värdefulla faktor som kan 

uppstå till följd av relationen mellan konsument och företag (Ng et al. 2011). 

Metoden är ett utmärkt komplement för att locka till sig nya kunder vilket kan 

resultera i ett företags framtida ekonomiska förtjänster (Hennig-Thurau et al. 

2002 refererad i Ng et al. 2011).  

Inom psykologin talas det ofta om kognitiv dissonans. Detta förklaras av Leon 

Festinger (1957) som en känsla av att vara inkonsekvent. Vi människor har en 

tendens att vilja vända den upplevda dissonansen till konsonans, vilket innebär 

att vi istället känner oss konsekventa. Det kan lite förenklat beskrivas som att 

vända obalans till balans. Dissonans upplevs helt enkelt som ett psykologiskt 

obehag av oss människor och detta triggar oss till att vilja uppnå konsonans. 

För att kunna uppnå denna balans tenderar människan att undvika situationer 

och den typ av information som skulle kunna öka obalansen som de upplever, 

snarare än att reducera dissonansen. Konsumenter känner av kognitiv 

dissonans då de upplever att de har gjort ett dåligt konsumtionsval (Festinger 

1957) och för att försöka övertyga sig själva om att de faktiskt har gjort ett bra 

köp sprider de ut positiv WoM (Wangenheim 2005 refererad i Ng et al. 2011). 

Denna spridning av information fungerar som ett försök att lindra 

konsumenternas beslutångest inför kommande köp (Festinger 1957).  

Det viktigaste att fokusera på för ett tjänsteföretag som har som mål att kunna 

lägga en grund för en fungerande Word-of-Mouth marknadsföring, är att 

knyta kontakter med sina kunder. Detta kan göras genom att skapa näst intill 

familjära relationer med kunderna, skapa lojala och långsiktiga relationer eller 

erbjuda fördelaktiga erbjudanden till vissa kunder för att få dem att känna sig 

utvalda. Flera genomförda undersökningar gjorda av forskare inom ämnet har 

visat att WoM är en av de viktigaste typerna av marknadsföring på flera plan. 

En trolig anledning till detta är att denna typ av marknadsföring ses som mer 

trovärdig än den traditionella marknadsföringen, detta då den sker genom 

rekommendationer från personer i konsumentens omgivning, som vanligtvis 

redan har dennes förtroende. Att rekommendationer ges via en redan bekant 

person kan av konsumenten uppfattas som om att informationen har gått 
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genom ett slags filter. Detta filter består i att den bekante vanligtvis är opartisk 

och oberoende, någon som konsumenten kan identifiera sig med (Allsop et al. 

2007). 

 

” Everybody talks about products and services, and they talk 
about them all the time. Word of mouth is NOT about 
identifying a small subgroup of highly influential or well-
connected people to talk up a product or service. It´s not 
about mavens or bees or celebrities or people with specialist 
knowledge. It´s about everybody” (Balter & Butman 2005 
refererad i Allsop et al. 2007, s.399).  

 

Den marknadsföring som framställs av ett företag kan i motsats till WoM i de 

flesta fall kännas mycket partisk och påtvingande. Förtroende för företag och 

dess marknadsföring har minskat och forskning visar att WoM i och med detta 

har fått mer inflytande, samt tagit en allt större plats på marknaden. En av 

anledningarna till att denna typ av marknadsföring har ökat kan vara det allt 

mer utbredda användandet av Internet och alla dess funktioner, samt 

ytterligare kommunikationskanaler såsom mobiltelefoner etc. Denna typ av 

snabbare kommunikation har gjort det lättare för all typ av information att 

spridas mellan konsumenter. Det är viktigt att se WoM som en del av 

marknadsföring, i ett sammanhang där även fler typer av 

marknadsföringskanaler krävs för att få en bra helhet (Allsop et al. 2007). 

Varje individ rör sig i olika kretsar som kan tänkas delas in i olika typer av 

sociala nätverk. I dessa olika sociala nätverk finns personer som kan delge 

information om olika sorters ämnen. Det är högst troligt att en konsument ber 

om råd angående produkter eller tjänster, beroende på vem av dennes bekanta 

som besitter kunskap om just det ämne som är aktuellt. Det kanske inte är 

samma person från samma nätverk som konsumenten kontaktar när det gäller 

massage, som när det gäller betong. Dessa olika nätverk skiljer sig dessutom 

storleksmässigt beroende på om många i omgivningen har intresse för ämnet 

eller om det är ett ämne som endast få specialiserar sig inom. Det är därför av 

stor vikt att ett tjänsteföretag försöker identifiera vilken kategori deras tjänst 

hör till, samt vilka personer som kan tänkas höra till dem som flitigast sprider 

information om företaget och dess tjänster till andra i sin omgivning (Allsop et 

al. 2007).  
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3.3. Tidigare undersökningar 

I en magisteruppsats som tidigare gjorts inom ämnet homestyling har 

författarna försökt fastställa hur homestyling marknadsförs, med tanke på hur 

svårbevisad dess effekt på bostadspriserna är, samt se om det finns något 

tydligt mönster inom företagens marknadsföring. I uppsatsen konstateras att 

mäklarna är den viktigaste samarbetspartnern för de intervjuade 

homestylingföretagen. Merparten av dessa företag har mäklarna som den 

första relationspartnern för att sedan skapa fler relationer med andra företag, 

när de har lyckats etablera sig på marknaden. I stort ser homestylingföretagen 

sina kunder som transaktionskunder vilket innebär att de inte ses som 

återkommande. Enligt denna undersökning använder sig företagen mestadels 

av internet som marknadsföringskanal. Samtliga företag tyckte att WoM var en 

viktig del i marknadsföringen men endast 50 % av dem ansåg att de fick fler 

kunder via denna kanal (Cimen & Jarlsäter 2007).  

 I en kandidatuppsats som har skrivits med syfte att klargöra vad homestyling 

är samt huruvida det används som ett konkurrensmedel av mäklare vid 

fastighetsförsäljningar i Örebro, beskrivs hur både homestylisten och de 

mäklare som har intervjuats ser homestyling som något positivt. De anser 

dock att tjänsten är svårvärderad och i många fall beroende av andra faktorer 

såsom geografiskt läge och bostadens utgångspris m.m. Generellt sett anses 

tjänsten som mer effektivt vid försäljning av bostäder belägna i de centrala 

delarna av staden. När det gäller homestylingens inverkan på mäklarbranschen 

kan homestyling ses som positivt då det kan höja fastigheternas värde. Hur 

framtiden förväntas se ut för homestylingföretagen råder det mycket delade 

meningar om. Vissa tror att intresset kommer avta, medan andra tror att fler 

kommer komma till insikt med hur viktigt homestyling kan vara vid en 

försäljning (Demir & Hodjatpanah 2007).  

 

3.4. Källkritik 

Vi var medvetna om att internetsidor inte är särskilt tillförlitliga som källor 

men i de fall som Internetadresser användes kunde vi inte hitta informationen 

på annat sätt. När det gäller definitioner hämtades en av dessa från Wikipedia 

som ofta ifrågasätts gällande tillförlitlighet av information. Vi letade efter 

definitioner på annat håll men ingen av beskrev fenomenet på ett bra sätt och 

därför valde vi trots allt att inkludera definitionen i uppsatsen. 
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4. Empiri 

 

 

Nedan följer en kort presentation av inkluderade företag och därefter presenteras resultaten 

från undersökningen. Var företags svar är sammanställda till ett gemensamt svar på 

vardera frågan.  

 

 

4.1. Företagspresentation 

4.1.1. Homestylingföretag 

Cerpentin  

Cerpentins homestylingverksamhet startades år 2004 av den 25 års erfarna 

inredningskonsulten Ann Holm, som vi intervjuade. Företaget har för 

närvarande 2 anställda (Cerpentin 2011). 
 
Clerum Styling 

Företaget startade sin verksamhet år 2006 och ägs av två systrar, som är 

företagets enda medarbetare, säger Clerbring Hellström1 under intervjun.  

 
Design4Living 

Inredningsdesignern Lena Benjaminsson startade detta företag för drygt ett år 

sedan och kontoret är beläget i Solna Strand, Stockholm (Design4Living 

2011). Benjaminsson2 uppgav att hon är företagets enda medarbetare men att 

konsulter anlitas vid behov.  

Furnit AB  

Företaget etablerades år 2004 i Stockholm och har Skandinavien som 

verksamhetsområde (Furnit AB 2011). Enligt Söderberg3 har Furnit AB två 

heltidsanställda men hyr in personal då det behövs. Inom företaget finns 22 

års erfarenhet inom inredning.  

 

                                                 
1
  Ulrika Clerbring Hellström delägare i Clerum Styling, intervju den 29 april 2011. 
2
  Lena Benjaminsson grundare av Design4Living, intervju den 26 april 2011. 
3
  Ewa Söderberg ägare av Furnit AB, intervju den 10 maj 2011. 
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Hem till hem 

Hem till hem startades i juni 2009 av Viktoria Baronik, som är företagets enda 

medarbetare. Just nu är företagets verksamhet huvudsakligen inriktad mot 

möbelförsäljning med homestyling som delsyssla, uppger Baronik4. Företaget 

är verksamt inom Värmland, med Karlstad som bas (Hem till hem 2011).    

 
Robert of Scandinavia 

Företaget startades i Karlstad år 2006 av Robert Olsson, som är företagets 

enda anställda. Olsson5 berättade att vid större projekt hyrs mer arbetskraft in. 

I dagsläget satsar Olsson mer på heminredning än på homestyling. 

 
Studio054 

Företagets verksamhet startades i Karlstad år 2004, i form av fotoföretag som 

främst fotograferade fastigheter. Sedan år 2010 erbjuder även företaget 

homestyling som tjänst. Inom företaget finns 2 anställda (Studio054 2011). 

4.1.2. Mäklarföretag 

Fastighetsbyrån  

Kedjan startades år 1966 och är marknadsledande med sina 250 kontor 

runtom i landet. På Fastighetsbyråns kontor i Hammarby Sjöstad, Stockholm, 

finns 4 anställda varav 3 är registrerade fastighetsmäklare. Intervjun 

genomfördes via mejl med Lena Kofoed, som är en av kontorets 

franchisetagare (Fastighetsbyrån 2011).  

HusmanHagberg  

Kedjan HusmanHagberg har funnits sedan år 1997 och har idag mer än 240 

anställda utspridda på drygt 60 kontor runt om i Sverige (HusmanHagberg 

2011a). I Karlstad jobbar 5 fastighetsmäklare, berättade en av de två 

franchisetagarna Therese Djus6, under intervjun. På kontoret i Vasastan, 

Stockholm, jobbar 8 fastighetsmäklare och 1 koordinator (HusmanHagberg 

2011b) och vi intervjuade mäklaren Natalie Strand. 

 

 
                                                 
4
  Viktoria Baronik grundare av Hem till hem, intervju den 21 april 2011.  
5
  Robert Olsson ägare av Robert of Scandinavia, intervju den 20 april 2011. 
6
 Therese Djus franchisetagare HusmanHagberg Karlstad, intervju den 2 maj 2011. 
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SkandiaMäklarna 

SkandiaMäklarna har funnits sedan år 1992 och har idag ca 400 medarbetare 

på ca 75 kontor (SkandiaMäklarna 2011a). I Karlstad arbetar 4 

fastighetsmäklare (SkandiaMäklarna 2011b) varav en som vi intervjuade, Per 

Tedenrud. På kontoret i Kungsholmen, Stockholm, där 7 fastighetsmäklare 

och 1 assistent jobbar (SkandiaMäklarna 2011c) intervjuade vi Helen Larsson. 

Svensk Fastighetsförmedling 

Kedjan grundades år 1937 och idag har kedjan drygt 1100 medarbetare på 230 

kontor placerade runt om i Sverige (Svensk Fastighetsförmedling 2011a). I 

Karlstad intervjuades Anna Carin Öst, en av kontorets 7 fastighetsmäklare 

som även har 3 assistenter (Svensk Fastighetsförmedling 2011b). På 

Södermalmskontoret i Stockholm arbetar 14 fastighetsmäklare och 2 

assistenter (Svensk Fastighetsförmedling 2011c). Från detta kontor 

intervjuades mäklaren Madelene Åsell. 

 

4.2. Resultat 

Resultaten från intervjuerna redovisas i två separata delar, mäklarföretagen för 

sig och homestylingföretagen för sig, då deras frågor skiljer sig ganska markant 

från varandra. Vi har valt att inte redovisa svaren från varje enskild intervju för 

sig, utan vi har gjort en sammanställning av alla intervjuobjektens svar men 

tydligt redovisat specifika åsikter i de fall som de varit avvikande eller väldigt 

typiska för hela gruppen. 

4.2.1. Homestylingföretag 

1. Hur mycket tid och pengar lägger ni på att marknadsföra er tjänst? 
 

Detta varierar mycket mellan företagen.  De flesta lägger relativt lite tid på 

marknadsföringen medan tre av de tillfrågade anser sig lägga ner mycket tid, 

dels genom aktiv marknadsföring och dels genom att dagligen agera som 

företagets ansikte utåt. När det gäller pengar som spenderas på 

marknadsföring varierar även detta mellan företagen. Vissa hade svårt att 

specificera sina kostnader medan andra angav att de spenderade allt mellan 

7 000- 50 000 kr per år.   
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2. I vilka medier marknadsför ni er tjänst? Vilken är er viktigaste 
marknadsföringskanal? 

 

Inledningsvis ansåg de flesta homestylisterna att internet är deras viktigaste 

marknadsföringskanal genom sökningar på Google samt företagens egna 

hemsidor. Efter en stunds funderade kompletterade flera sitt svar med att 

mäklarbyråernas rekommendationer även var en viktig del. Vissa använder sig 

dessutom av sociala medier såsom Facebook och bloggar etc. Robert of 

Scandinavia i Karlstad var det enda företaget som angav radio som en 

marknadsföringskanal. Clerum Styling i Stockholm var dessutom det enda 

företaget som har marknadsfört sin tjänst på olika mässor. Några nämnde 

också att de marknadsfört sig genom artiklar i flertalet tidningar och lokala 

blad.   

 
3. Har ni något samarbete med något av ortens mäklarföretag och hur 

påverkar detta er marknadsföring av tjänsten? 
 

Samtliga företag har eller har haft något slags samarbete med ett eller flera av 

respektive orts mäklarbyråer. Furnit AB sticker ut vid svaret på denna fråga 

genom att ha samarbetat med ca 100-125 mäklare. De flesta ser detta som en 

viktig del av marknadsföringen då de får den större delen av sina kunder 

genom mäklarna. På Studio054 i Karlstad ser detta som delvis gratis 

marknadsföring.  

 
4. Har ni tagit hänsyn till marknadsföringsmixen vid utvecklandet av er 

marknadsföring? (4 p:n = pris, plats, påverkan och produkt). 
  

På denna fråga var det endast tre som svarade ja. Stuido054 ansåg sig delvis 

använda sig av denna metod i form av att fokusera på plats och vad som 

definierar Karlstad som marknad. Furnit AB anger att de ständigt försöker ta 

hänsyn till mixen i sin marknadsföring, likaså Cerpentin. 

 
5. Använder ni er av relationsmarknadsföring och i så fall hur? Fokus 

ligger på interaktioner, relationer och nätverkande. 
 

De flesta av de tillfrågade företagen ser relationsmarknadsföring som en 

självklar del i sin marknadsföring. Detta då de ser det som ett naturligt och 

delvis omedvetet inslag i kontakten med sina kunder. På Hem till Hem har de 
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dessutom fokuserat på nätverkande, i form av medverkan i nätverksgrupper 

anslutna till Business Network International. Furnit AB anser att relationer 

utgör 95 % av deras marknadsföring, framför allt relationen med mäklarna 

men självklart också med kunderna. 

 
6. Hur ser er målgrupp ut? Har ni haft den i åtanke vid utformningen av 

er marknadsföring?  
 

Många av företagen ansåg att de inte riktade sig mot någon specifik målgrupp 

utan till den stora massan, därför utformar de inte sin marknadsföring utefter 

en målgrupp. De vänder sig huvudsakligen till personer som har för avsikt att 

sälja sin bostad, vilket varierar i såväl ålder som kön. Det är dock sällan som 

”the very rich and famous” har behov av att använda sig av homestyling, enligt 

Furnit AB. Robert of Scandinavia pekar dock ut en målgrupp som ligger 

mellan 40-55 år. Detta motiverar han med att han tror att de är mer villiga att 

betala för tjänsten, samt att de är mer medvetna om sin okunskap än vad de 

yngre verkar vara. På Studio054 har de försökt att anpassa tjänsten för att den 

även ska tilltala personer över 60 år, som vid intervjutillfället inte ansågs vara 

en del av målgruppen. Cerpentin nämner att även husproducenter ingår i 

målgruppen då de stylar en hel del visningsvillor. 

 
7. Tar ni på något sätt hänsyn till era kunders förväntningar av tjänsten 

och i så fall hur? 
 

Samtliga tillfrågade tar hänsyn till kundernas förväntningar genom en dialog 

med kunden, där de beskriver hur de har tänkt genomföra stylingen, samt ger 

utrymme för kundens synpunkter och önskemål. Cerpentin nämner att de 

genom lång erfarenhet har lärt sig att förstå kundens behov. Inget av företagen 

har genomfört någon undersökning inom frågan men anser att det sker 

kontinuerligt under processens gång. 

 
8. Har ni på något sätt undersökt hur era kunder hittat ert företag och 

varför de valt just er, i så fall hur? 
 

Inget av företagen har låtit genomföra någon undersökning, bortsett från 

Design4Living som har gjort en enkätundersökning. De övriga företagen 

undersöker dock detta kontinuerligt genom att fråga varje kund. De flesta 

säger att om kunderna inte har hittat dem via mäklaren, har de 
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rekommenderats att anlita företaget av någon i sin omgivning eller hittat 

företagen via internet, främst via Google. 

  
9. Ungefär hur många kunder har ni per månad? 

 

Dessa svar skiljer sig självklart från företag till företag, där Hem till Hem och 

Clerum hade lägst antal kunder med 2 respektive 4-8 kunder per månad medan 

Cerpentin hade i särklass flest antal kunder med 36-48 kunder per månad. 

Resterande företag låg i ett spann från 12-20 kunder per månad. 

 
10. Finns det någon på företaget som har utbildning inom marknadsföring 

och i så fall vilken typ av utbildning?  
 

Även i denna fråga skiljer sig svaren från företag till företag men flera av dem 

berättade att någon på företaget har någon form av utbildning. På två av 

företagen hade någon gått en eller flera dagskurser och på tre andra fanns 

dessutom universitetsutbildning som grund. Två av företagen svarade nej.  

 
11. Är det någon inom företaget som ansvarar för marknadsföringen eller 

tas extern hjälp? 
 

På Studio054 har de valt att sköta all marknadsföring internt då det finns 

”experter” inom företaget. Alla andra företag har tagit in extern hjälp, främst 

vid skapandet av företagens hemsidor men även vid exempelvis 

reklamkampanjer etc.  

 
12. Hur ser er kunskap om den lokala marknaden för homestyling ut? 
 

Envar av de tillfrågade känner till att det finns flera aktörer på marknaden men 

dock inte exakt hur många det finns. Både i Stockholm och i Karlstad angav 

homestylisterna att de hade en viss prisöverblick men inga exakta siffror. På 

Studio054 och Furnit AB anser de att de har en mycket bra inblick i den lokala 

marknaden, mestadels på grund av lång erfarenhet inom branschen. Vissa såg 

ingen större anledning till hålla koll på konkurrenternas priser och tjänster. 

 
13. Gör ni något för att skilja er från konkurrerande företag och i så fall 

vad? 
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Svaret på denna fråga varierar helt från företag till företag. Utmärkande 

egenskaper som nämndes var bland annat stor kunskap och lång erfarenhet, 

att använda sig av mycket färg och befintlig inredning, vara snabba vid 

utförandet samt att arbeta med nybyggnationer. Furnit AB skiljer sig från 

mängden genom sitt kvalitativa lager av konst och designmöbler.  

 
14. Hur har ni valt att positionera er på marknaden?  
 

Även denna fråga gav mycket varierade svar. Det var inget företag som 

medvetet valt en position men flera av dem ville gärna framstå som det 

trevligaste företaget på marknaden. Andra egenskaper som nämndes var att 

vara hjälpsammast, mest tillgänglig, besitta stor kunskap samt vara bäst på att 

knyta kontakter.    

 
15. Vad är er motivering till att köpa homestyling som tjänst?  
 

Samtliga homestylingföretag ansåg att den största motiveringen till att använda 

tjänsten är att den ger ett högre pris. Även om de ser detta som svårbevisat 

anser de flesta att det finns belägg för påståendet i form av undersökningar 

och statistik. En annan anledning som de flesta anger är att det ger en 

snabbare försäljningsprocess. Flera av företagen tycker att det är tråkigt att 

många ifrågasätter tjänsten, detta eftersom de dagligen märker av dess positiva 

effekter. Dock nämner två av företagen i Stockholm att de mycket sällan stöter 

på något ifrågasättande, troligtvis på grund av tjänstens etablering. 

 
16. Har du under dina verksamma år i branschen märkt av några upp- eller 

nedgångar på marknaden, på vilket sätt? 
 

På denna fråga har några av företagen angett att de inte märkt av någon 

skillnad på marknaden men att detta troligen berott på att de varit verksamma 

inom branschen endast under en kort tid. Ett av företagen har sett ett tydligt 

ökande av användandet av homestyling medan tre andra företag märkte av en 

nedgång i samband med finanskrisen. Furnit AB har ständigt sett upp- och 

nedgångar. Cerpentin berättar om svängningar beroende på årstid men dessa 

ser de som helt normala. 

   
17. Hur tror ni att marknaden för homestyling kommer att utvecklas i 

framtiden? 
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Alla homestylingföretagen är på denna fråga överens om att framtiden ser ljus 

ut och att användandet av homestyling troligen kommer att öka. Ett 

Stockholmsföretag trodde att tjänsten kommer att spridas mer mot förorterna. 

Robert of Scandinavia skiljde sig dock ur mängden då de tror att den goda 

tiden delvis är förbi och att en tuff tid väntar. Flera nämnde att stylingen 

kommer att gå mot en mer personlig stil från att tidigare ha varit betydligt mer 

avskalat. 

 
18. Har ni något att tillägga till denna intervju? 

 

De flesta hade inget speciellt att tillägga men Furnit AB tror att det kommer 

att bli allt viktigare att kunna erbjuda helhetslösningar genom ett nära 

samarbete med mäklare. Robert of Scandinavia ville dock tillägga att företagen 

i Karlstad till viss del lider av att Karlstad, enligt honom, anses vara ett 

brukssamhälle. Med en ”kan själv” mentalitet kan det vara svårt att få 

kunderna att förstå att tjänsten faktiskt behövs.  

4.2.2. Mäklarföretag 

1. Känner du till tjänsten homestyling? 
 

Detta var en förutsättning för att intervjuerna skulle vara möjliga att 

genomföra. Samtliga svarade ja på frågan. 

 
2. Brukar ni rekommendera tjänsten till era kunder och i så fall hur ofta?  
    Hur ofta följer kunderna dessa rekommendationer? 

 

Alla som tillfrågades brukar rekommendera homestyling till sina kunder, dock i 

olika stor utsträckning. Det är inte standard att rekommendera tjänsten utan 

det görs endast när behovet finns, vilket har visat sig vara ganska ofta. I 

Karlstad har vi fått siffror från samtliga mäklare där de beskriver att de 

rekommenderar tjänsten vid allt från 20 – 50 % av försäljningarna. Mäklarna 

som intervjuades från Stockholm hade svårt att ge oss några exakta siffror. 

Fastighetsbyråns representant från Stockholm ansåg dock att få i deras 

verksamhetsområde var i behov av tjänsten och rekommenderade den därför 

inte särskilt ofta. De kunder som rekommenderas att använda sig av tjänsten 

följer oftast rekommendationen, speciellt när en konsultation inkluderas i 

förmedlingspriset, enligt mäklarna i Karlstad. Mäklarna från Stockholm ansåg 

också att de flesta kunderna följer rekommendationerna.  



42 

3. Hur många homestylingföretag känner du till på er lokala marknad? 
 

Mäklarna i Karlstad känner till ca 3-4 homestylingföretag vilket är merparten 

av företagen som är verksamma inom branschen i Karlstad. Mäklarna i 

Stockholm angav lite mer varierade svar. Två av dem kände till 4-5. En av de 

andra mäklarna gav ett svårdefinierat svar, nämligen många. Representanten 

från HusmanHagberg angav att hon kände till ca 20 företag. 

 
4. Har ni något samarbete med något av ortens homestylingföretag? 

 

Alla mäklarna hade någon form av samarbete med ett eller flera företag, i såväl 

Karlstad som Stockholm.  

 
5. Vad är din motivering till att en kund bör anlita ett homestylingföretag? 

 

Många av mäklarna anser att en neutraliserad bostad, genom professionella 

fotografier, kan locka till sig fler spekulanter till visningarna, vilket ofta leder 

till fler medverkande vid en budgivning, som i sin tur ofta leder till ett högre 

slutpris. Även om en prisökning är svårbevisad anser mäklarna att säljarna 

borde värdesätta en snabbare försäljningsprocess, vilket homestylingen i de 

flesta fall leder till.    

 
6. Anser ni att ni är en viktig del i ett homestylingföretags marknadsföring   
    och i så fall på vilket sätt? 

 

De flesta ansåg att de är en viktig del i homestylingföretagens marknadsföring, 

genom att de står för merparten av homestylingföretagens kunder. 

Representanten från Skandiamäklarna i Karlstad ansåg att mäklarföretagen i 

princip fungerar som gratis marknadsföring åt homestylingföretagen och 

mäklaren på HusmanHagberg i Karlstad tyckte att de som mäklare har en rent 

av avgörande roll i detta hänseende. Några svarade nej och en del tyckte att det 

var svårt att svara på men trots detta utvecklade de sina svar. 

 
7. Hur tror ni att säljare hittar homestylingföretag om inte via er? 
 

Via internet svarade de allra flesta, till exempel genom Google sökmotor. 

Någon föreslog också genom rekommendationer från omgivningen. En annan 

trodde även att det kunde ske genom diverse lokala medier. 
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8. Har några upp- eller nedgångar visat sig gällande användandet av  
    homestyling och i så fall på vilket sätt? 

 

I Karlstad är mäklarna överens om att det har skett en tydlig uppgång de 

senaste åren, medan 2 av 3* mäklare i Stockholm har märkt av en nedgång. 

Stockholmsmäklarna anser att marknaden för homestyling var hetare för ca 4-

5 år sedan och de tror att folk har börjat tröttna på homestyling då det har 

överexponerats i media. 

 

* Denna fråga var ej inkluderad i intervjuunderlaget vid tidpunkten då en av 

mäklarna i Stockholm svarade på frågorna.  

 
9. Har du något att tillägga till denna intervju? 

 

Några av mäklarna ville tillägga att de tror att homestylingkonceptet går mer 

och mer mot att försöka använda sig av bostadens befintliga inredning för att 

skapa en mer personlig stil och att endast komplettera med moderna detaljer. 

En av mäklarna påpekade vikten av att homestyling endast bör användas vid 

rätt tillfällen, då behov finns, annars kan ingreppet leda till bortkastade pengar. 
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5. Analys och tolkning 

 

 

Nedan presenteras samtliga resultat från undersökningen, följt av en analys och våra egna 

tolkningar av resultaten samt en kritisk granskning av undersökningens utförande.  

 

 

5.1. Analys och tolkning av resultat 

• Hur motiveras ett användande av homestyling?  
 

Såväl homestylister som mäklare är överens om att motiveringen till att 

homestyling bör användas är för att få ett högre pris vid en bostadsförsäljning, 

eller åtminstone för att korta ner försäljningsprocessen. Genom att bostaden 

neutraliseras inför en fotografering tilltalar objektsbilderna fler intressenter och 

därmed går fler på visningarna. Detta leder ofta till fler medverkande vid en 

budgivning, ett högre pris och en snabbare process. Vissa nämner även att 

homestyling i extremfall kan vara en förutsättning för att bostaden ska bli såld 

över huvud taget. Många av de tillfrågade beskriver homestyling som något så 

grundläggande som att tvätta en bil innan den ska säljas och önskar att fler 

skulle förstå vikten att framställa en bostad i bästa möjliga dager. En av 

homestylisterna motiverar även användandet av tjänsten genom att kunden 

kan få en känsla av att ha gjort allt i sin makt, för att få ut ett så bra pris som 

möjligt. Detta gör att kunden i slutändan slipper fundera över om denna skulle 

ha kunnat få ut ett högre pris.  

Genom denna undersökning har vi kunnat urskilja en viss säkerhet hos de 

intervjuade om att homestyling faktiskt är en investering. Trots att många 

ifrågasätter huruvida tjänsten ger resultat eller ej, får vi en uppfattning om att 

samtliga känner en trygghet, då de genom erfarenhet själva sett detta 

ifrågasättande motbevisas vid upprepade tillfällen. För att ytterligare stärka 

bevisningen för att homestyling ökar bostadspriserna hänvisar några av de 

intervjuade till undersökningar som visar på detta. Vi anser dock att 

undersökningsbevisen kan ifrågasättas då omkringliggande faktorer aldrig helt 

kan uteslutas och därmed är det oerhört svårt att faktiskt veta hur stor del 

homestylingen bidragit med. Vårt ifrågasättande om bevisningen betyder inte 

att vi inte tror att homestyling ger resultat, utan enbart att det är svårt att 
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bevisa hur stor dess påverkan är. Den information som de bägge 

yrkesgrupperna har bidragit med ser vi som tillräcklig för att styrka tjänstens 

värde. En förutsättning för att tjänsten ska ge förtjänst är att den används i rätt 

utsträckning, det vill säga att det inte finns någon anledning att styla för mer 

pengar än vad objektet kan ge tillbaks vid en försäljning. En korrekt avvägd 

homestyling kan enligt oss och samtliga intervjuade vara en riktigt bra 

investering.   

 

• Hur marknadsför sig homestylingföretag och skiljer sig detta åt mellan 
Karlstad och Stockholm? 
 

Enligt vår mening har få av de intervjuade företagen valt att lägga ner mycket 

resurser på att marknadsföra sin tjänst, de flesta har dock vid start satsat på en 

ordentlig hemsida, samt kontinuerligt underhåll av denna. Genom sina 

hemsidor konkretiserar homestylingföretagen sin tjänst genom exempelvis 

före- och efterbilder och detta såg vi användas i både Karlstad och Stockholm. 

Detta hjälper kunden att lättare förstå vad tjänsten innebär, vilket annars kan 

vara ett problem för just tjänsteföretag.  

Från intervjuerna kan vi tydligt se att nästan alla homestylingföretag jobbar 

mycket med relationsmarknadsföring, även om det mestadels sker omedvetet 

då vi såg att få av dem var bekanta med begreppet och dess innebörd. Även 

om två företag nämnde att de arbetade mycket med nätverkande tycktes de 

övriga främst fokusera på relationen med mäklaren och kunden. Detta faller 

sig ganska naturligt då dessa relationer kan ses som viktiga i flera avseenden, 

framför allt sett till word-of-mouth (WoM). Genom att vårda relationerna kan 

dessa kontakter sprida ett gott rykte om företaget samt rekommendera dess 

tjänster till andra i sin omgivning. Det är viktigt att samtliga medarbetare inom 

ett företag agerar efter samma normer och lägger stor vikt vid hur deras 

kunder behandlas. Vi bedömer att detta logiskt sett borde vara lättare att 

upprätthålla i ett minde företag med färre medarbetare. Eftersom samtliga 

homestylingföretag som har inkluderats i undersökningen är få sett till 

personalantal, borde de utan problem kunna leverera god service. I och med 

detta har vi identifierat ett problem som kan tänkas uppstå när det kommer till 

de företag som hyr in extra arbetskraft vid behov. Detta gör den interna 

kontrollen av personalens uppträdande och dess homogenitet mer komplex. 

Vi anser därmed att företagen bör ha detta i åtanke då de beslutar sig för att 

hyra in extern personal. Inom tjänstesektorn är bra service A och O därför 
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tycker vi att WoM borde vara en självklar del inom homestylingföretagens 

marknadsföring, i synnerhet då den är gratis. Dessutom bör företagen vara 

medvetna om att ett dåligt rykte sprids än snabbare än ett gott. Enligt vår 

undersökning tycks företagen ha förstått vikten av WoM och flera nämner att 

de lägger mycket resurser på att vårda dessa relationer. 

När vi har pratat med de olika mäklarna och homestylisterna har vi fått 

indikationer på att marknaden för homestyling ligger ca 4-5 år före i 

Stockholm jämfört med Karlstad. Flera av de intervjuade i Stockholm ansåg 

att homestyling var mer inne för några år sedan än idag. I Karlstad var snarare 

uppfattningen att homestyling fortfarande är ett relativt nytt fenomen. Enligt 

marknadsföringsmixen bör då homestylingföretagen i Stockholm 

marknadsföra sig annorlunda från företagen i Karlstad. I Karlstad där 

homestyling befinner sig i introduktionsfasen bör marknadsföringen till stor 

del handla om att informera och upplysa kunderna om att tjänsten finns och 

vad den innebär. I Stockholm har homestyling kommit till tillväxtsfasen då 

marknadsföringen istället borde vara fokuserad på att övertyga kunderna. 

Utifrån intervjuerna har vi inte märkt av någon större skillnad i 

marknadsföringen mellan de två städerna. Det enda vi kunde urskilja var att ett 

av homestylingföretagen i Stockholm satsade väldigt mycket på relationerna 

med mäklarna och vi fick uppfattningen att det handlade till stor del om att 

övertyga mäklarna att rekommendera just dem som homestylingföretag, vilket 

stämmer väl överens med marknadsföringsmixens teorier. 

I övrigt nämnde de flesta företag att Google har en stor roll i deras sätt att nå 

ut till allmänheten och vissa använder sig även av tidningar, reklamblad och 

radiokampanjer. I dagens samhälle är det självklart att företagen använder sig 

av hemsidor och Google i sin marknadsföring och vi ser inte detta som särskilt 

nytänkande. Vi tror att det vore effektivt för företagen att använda sig av 

internet i andra former, såsom bloggar och Facebook etc. vilket ett fåtal av 

homestylingföretagen faktiskt redan gör. Vi anser inte att 

marknadsföringsstrategierna skiljer sig nämnvärt mellan städerna men genom 

att satsa mer på lokal marknadsföring tror vi att företagen skulle kunna synas 

ännu bättre och därmed även få fler kunder. Detta tror vi främst gäller för 

företag i mindre orter såsom Karlstad och en av stadens mäklare föreslog 

dessutom sådana marknadsföringsåtgärder under intervjun. 

Huvudsakligen är det respektive orts mäklare som står för 

homestylingföretagens marknadsföring. Detta sker i princip gratis men vissa 

nämner att de lägger mycket pengar på att vårda relationen med mäklarna, 
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vilket vi anser vara en indirekt marknadsföringskostnad. Såsom vi har 

uppfattat situationen skulle samtliga företag få svårt att skaffa kunder om det 

inte vore för mäklarna. Detta innebär att kontakter och goda relationer i stort 

sett är allt som behövs för att lyckas. En av de undersökningar som gjorts 

inom ämnet, som vi nämnt tidigare i uppsatsen, har även den visat att 

mäklarna har en avgörande roll för homestylingföretagens marknadsföring 

samt att internet är en av de viktigaste marknadsföringskanalerna. Detta ökar 

vår undersöknings validitet, genom dess externa giltighet. Några av de mindre 

homestylingföretag som har intervjuats, påpekar att de ser marknadsföring 

som en ganska onödig och kostsam utgiftspost. Detta då de inte anser sig ha 

ett lika stort behov av att marknadsföra sin tjänst som de större företagen 

många gånger har. Har dessutom ett mindre företag samarbete med ett eller 

flera mäklarföretag är anledningen än mindre att bekosta marknadsföring av 

tjänsten, då de istället får den gratis genom mäklarna.    

 
• Vilka marknadsföringskunskaper besitter homestylingföretagen? 
 

Överlag anser vi att kunskapen om marknadsföring bland 

homestylingföretagen är bristfällig, detta trots att merparten av de intervjuade 

hade någon form av utbildning inom ämnet. Några av företagen var dock 

medvetna om denna brist. Anledningen till att företagen klarar sig bra trots 

bristande kunskap tror vi huvudsakligen beror på fastighetsmäklarnas roll. 

Homestyling används uteslutande av bostadssäljare och majoriteten av dem 

säljer via en mäklare. Detta gör att företagen får många kunder gratis via 

mäklarna och mindre kunskap om marknadsföring krävs. Även om företagen i 

nuläget klarar sig bra, tror vi att det skulle kunna gå ännu bättre för dem i 

framtiden om de utökade sina marknadsföringskunskaper.  

När det kommer till marknadsföringsmixen som vi anser vara en stor del av 

marknadsföring var det endast 3 av de 7 homestylingföretagen som kände till 

begreppet men dock ganska vagt, enligt vår uppfattning. Enligt teorin om 

marknadsföringsmixen bör företag ta hänsyn till pris, påverkan, produkt och 

plats i utvecklandet av sin marknadsföring. Plats och pris är de två 

beståndsdelar som de intervjuade nämner att de har haft i beaktning, dock ser 

vi i vår undersökning att även påverkan och produkt har inkluderats i 

marknadsföringen, om än omedvetet. Många nämnde att de inte hade gjort 

några större efterforskningar gällande konkurrerande företag och deras 

prissättning. Vi ifrågasätter emellertid detta då företagens priser ligger på 
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samma nivå, vilket tyder på att viss konkurrens- och prismedvetenhet ändå 

förekommer.  

Även om de intervjuade själva inte nämner att de har jobbat med påverkan kan 

vi tydligt se att de allra flesta faktiskt har gjort det, framför allt genom 

profilering av sin tjänst. Flertalet nämner att det är oerhört viktigt att det syns 

att det är just de som har utfört homestylingen av ett objekt. Vissa anger att de 

satsar mycket på kvalitet, konst och design för att utmärka sig, medan andra 

använder sig av färgglad inredning och egenproducerade textilier i form av till 

exempel kuddar, filtar och gardiner. Ett av företagen nämner att de inte har 

gjort något särskilt för att skilja sig från andra företag då de inte har behövt 

det, eftersom de alltid har haft gott om kunder ändå. Samtidigt nämner samma 

företag att de satsar mycket på att leverera tjänsten på ett snabbt och enkelt 

sätt, vilket vi anser vara ett sätt att profilera sig.  

Samtliga företag lägger stor vikt vid relationsmarknadsföring och har relativt 

goda kunskaper om denna marknadsföringsmetod. För att företagen ska veta 

vad kunderna förväntar sig av dem när det kommer till att leverera tjänsten, är 

det viktigt att föra en dialog med kunden. Merparten av de intervjuade 

företagen beskriver hur de inledningsvis sitter ned med kunden och förklarar 

den tänkta processen. På så sätt ges utrymme för kunden att uttrycka sina 

önskemål och förväntningar av tjänsten. I uppsatsens teoridel presenteras olika 

nivåer av hur en kund kan uppleva en tjänst och dessa upplevda nivåer styrs 

delvis av kundens förväntningar. Eftersom homestyling är en relativt okänd 

tjänst har kunderna oftast mindre kunskap om denna, vilket också leder till 

lägre förväntningar. Med lägre förväntningar upplever kunden med större 

sannolikhet en önskvärd nivå, vilket också flera av intervjuobjekten påpekar att 

deras kunder gjort vid upprepade tillfällen. Vi anser att kunskapen gällande 

relationsmarknadsföring är betydligt större jämfört med andra befintliga 

marknadsföringsmetoder. De flesta av homestylingföretagen såg goda 

relationer som en förutsättning för att lyckas inom branschen. Detta stödjer 

också antagandet om att den tidigare dominerande marknadsföringsmixen allt 

oftare ersätts av teorin om relationsmarknadsföring, speciellt inom 

tjänstemarknaden.  

 
• I vilken utsträckning används homestyling och skiljer sig detta åt mellan 

Karlstad och Stockholm? 
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Undersökningen visade inga mönster på att antalet kunder per månad skulle 

variera mellan städerna. Detta verkade snarare variera till följd av storleken på 

företaget samt hur väl det etablerats på marknaden. Sett till antalet kunder per 

företag och antalet rekommendationer från mäklarna m.m. finns det inga 

tecken som visar på att homestyling används i större utsträckning i Stockholm 

än i Karlstad. Detta stämmer inte riktigt överens med vår förutfattade mening 

om att tjänsten används mer i Stockholm än i Karlstad, som presenterades i 

uppsatsens problemdiskussion. Vissa av de svar som Stockholmsmäklarna ger 

tyder dock på att så är fallet. Till exempel nämner några av 

Stockholmsmäklarna att homestyling i vissa fall kan vara en förutsättning för 

att en bostad ska bli såld över huvud taget. Såväl mäklare som homestylister 

har påpekat att stockholmsmarknaden delvis börjar på att bli mättad och att 

homestylingen går mer och mer från neutralt och avskalat till en personligare 

inredning. På Karlstadmarknaden påstår flera av de intervjuade att marknaden 

är på uppgång och att fler och fler använder sig av tjänsten. Dessa påståenden 

tolkar vi som ett bevis för att tjänsten hittills har nyttjats i större utsträckning i 

Stockholm än i Karlstad. Under intervjuerna fick vi också känslan av att det 

går bättre för företagen som är verksamma i Stockholm än de i Karlstad. 

Denna känsla grundar sig på att flera av homestylisterna i Karlstad endast hade 

homestylingföretaget som ett deltidsarbete och flera hade planer på att dra ner 

på homestylingverksamheten för att istället fokusera mer på andra 

inredningstjänster. I Stockholm märktes däremot inga sådana tendenser av, då 

homestylingen utgjorde en stor del av deras verksamhet. 

  
• Hur ser framtiden ut för användandet av homestyling? 

 

Undersökningen visar att samtliga mäklare som intervjuades i Karlstad såg en 

ökning när det gäller användandet av homestyling och de såg heller inga tecken 

på att ökningen skulle stagnera. När det kom till homestylingföretagen i 

Karlstad var det delade meningar. Vissa spådde nedgångar på marknaden 

medan andra trodde på ett ökat användande. I Stockholm var det flertalet 

mäklare som hade märkt av en minskning av användandet och ett bitvis 

svalnat intresse för tjänsten medan samtliga homestylingföretag trodde att 

tjänsten var här för att stanna samt att användandet skulle komma att öka. Vi 

kan här konstatera att resultaten skiljer sig åt mellan städerna samt att de bägge 

yrkesgrupperna inte är ense inom respektive stad.     
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Som vi tidigare nämnt syns tendenser till att homestylingen går från 

neutraliserat till personligt. Oavsett om de intervjuade tror på en upp- eller 

nedgång för homestylingen i framtiden, är många överens om att fler och fler 

kommer styla sina hem själva i framtiden. En av orsakerna till detta tror vi är 

den plats som heminredning har fått ta i media under de senaste åren. Det 

finns numer gott om litteratur angående ämnet och däribland handböcker i att 

homestyla sitt hem själv. Det faktum att fler utför tjänsten själva anser vi 

borde vara ett tecken på en nedgång för homestylingföretagen. Trots detta tror 

vi att den hemmablindhet som kan uppstå samt bristen på professionalism hos 

privatpersoner gör att homestylingtjänsten ändå kommer att leva vidare. 

Flertalet mäklare kommenterar denna hemmablindhet genom att påstå att hur 

mycket en person än tror sig veta om inredning och hur stort än intresset för 

styling må vara, kan en oskolad inom området omöjligt se det som 

professionella homestylister ser.   

I en tidigare skriven uppsats har författarna bland annat undersökt hur olika 

homestylingföretag och mäklare ser på tjänstens framtid och har då kommit 

fram till att uppfattningen om detta skiljer sig mycket från företag till företag 

(Demir & Hodjatpanah 2007), precis som vi också kunnat konstatera. Detta 

stödjer vår undersöknings validitet ytterligare. 

 

5.2. Kritisk granskning av utförandet 

I efterhand är det lätt att se vad vi borde ha gjort annorlunda, samt vad som 

kan tyckas komma att saknas i undersökningen. Då vi var mycket angelägna 

om att komma igång med intervjuerna har vi efter den första intervjun 

kompletterat med fler frågor som vi ansåg hade relevans för undersökningen. 

Den första mäklaren respektive homestylisten som intervjuades gick därmed 

miste om två frågor var. Vi inser dessutom att vissa av frågorna hade kunnat 

formuleras tydligare, samt att fler följfrågor kunde ha ställts. Att ställa 

följdfrågor var dock komplicerat eftersom risken fanns för att frågorna hade 

blivit ledande. På grund av detta valde vi i vissa fall att inte vidare förklara 

frågorna, även då frågornas betydelse hade missuppfattats något.  

Då ett av intervjuobjekten inte ansåg sig ha tid med en telefonintervju, 

utfördes istället en av intervjuerna via mejl. Svaren från denna intervju blev 

mycket knapphändiga men då det var relativt svårt att få företag att ställa upp 

valde vi ändå att inkludera dessa svar i undersökningen. Detta gjorde också att 
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vi insåg telefonintervjuernas styrka i form av möjlighet till följdfrågor och 

förklarande av vissa frågor, för att undvika att missförstånd ska uppstå.  

Vi inser att vi har varit relativt lyckosamma när det gäller antalet medverkande 

homestylingföretag och vi inser dessutom att utfallet kunde ha sett mycket 

annorlunda ut. Om inget av de företag som tillfrågats hade ställt upp hade 

denna undersökning varit omöjlig att genomföra. Alternativet hade i ett sådant 

utfall varit att välja en eller två nya svenska städer och därmed starta sökandet 

efter företag på nytt. Eftersom vi inte i förväg kunnat förutspå om något av 

företagen skulle ställa upp, inser vi att valet av att undersöka en såpass liten 

stad som Karlstad, var relativt riskfullt. 
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6. Avslutande diskussion 

 
 

I detta avslutande avsnitt redovisas de slutsatser vi har kunnat dra från undersökningens 

resultat. Förslag ges angående vad vi tycker vore intressant att forska vidare om inom 

området. 

 

 

6.1. Slutsats 

• Hur motiveras ett användande av tjänsten homestyling? 
 

Motiveringen till att använda sig av homestyling ser vi som solklar, nämligen 

att öka chanserna för ett högre slutpris samtidigt som försäljningsprocessen 

kortas ned. Vi är medvetna om att tjänsten är mycket svårvärderad men trots 

detta anser vi att en framställning av bostaden i dess bästa skick, bör vara en 

självklar del i en bostadsförsäljning. Det viktigaste tror vi dock är att fokusera 

på att anpassa homestylingen efter objektets behov. I vissa fall räcker det med 

att neutralisera bostaden genom att plocka bort överflödiga inredningsdetaljer 

och eventuellt tillsätta en eller annan detalj, i andra fall kan en renovering av 

ett kök vara på sin plats om detta tros kunna höja bostadens värde och ge en 

högre vinst. Oavsett vilket ingrepp som görs ska dess omfattning kunna 

motiveras i kontrast till bostadens värde.  

 
• Hur marknadsför sig homestylingföretag och skiljer sig detta åt mellan 

Karlstad och Stockholm? 
 

Vi har kunnat konstatera att anledningen till att homestylingföretagen är 

relativt anonyma på marknaden är för att de har valt att lägga lite resurser på 

att marknadsföra sin tjänst. Delvis förklaras detta av den marknadsföring som 

företagen i princip får gratis genom mäklarföretagen, som är den klart 

dominerande marknadsföringskanalen för homestylingföretagen. I denna 

undersökning har vi dock sett tendenser till att homestylingföretagen verkar ha 

blivit medvetna om sitt bristfälliga användande av ytterligare 

marknadsföringsmetoder samt att en vilja att förbättra sig har växt fram. Vi 

tror dock att den trygghet som homestylingföretagen upplever genom 
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kontakten med mäklarna, är för stor för att marknadsföringen av tjänsten ska 

förbättras nämnvärt. 

Tätt följt efter relationen med mäklarna följer Internet som mest använda 

marknadsföringskanal. Homestylingföretagen använder främst Internet i form 

av hemsidor och Google, där många av deras kunder hittar företagens tjänster. 

Få av företagen använder sig av reklam via tidningar, tv och radio eftersom 

denna typ av marknadsföring är betydligt mer kostsam och tidskrävande än 

relationen med mäklarna.  

Slutligen har vi kunnat konstatera att utformandet av homestylingföretagens 

marknadsföring inte skiljer sig märkbart mellan Karlstad och Stockholm. Vår 

uppfattning är att det faktum att homestylingföretagen i Karlstad är såpass 

okända, beror på att tjänsten ännu ej är nog väletablerad på marknaden. I 

Stockholm har tjänsten etablerats och erkänts i större utsträckning bland 

befolkningen, vilket kan tyda på en mer öppen och mottaglig mentalitet. I en 

mindre stad tror vi att etableringen försvåras genom den bruksmentalitet som 

råder, precis som ett av de intervjuade Karstadsföretagen nämnde tänker allt 

för många ”jag kan själv!”. 

 
• Vilka marknadsföringskunskaper besitter homestylingföretagen? 
 

Vi anser att marknadsföringskunskapen hos homestylingföretagen är bristfällig 

vilket troligen beror på mäklarnas avgörande roll för företagen. Även i detta 

hänseende har vi svårt att se att några stora förändringar kommer att ske på 

marknaden. Eftersom homestylingföretagen hittills har klarat sig bra sett till 

såväl avlagda resurser som kunskapsinnehav, finns kanske heller ingen större 

anledning till att ändra på rådande koncept. Då företagen lagt mest fokus på 

relationsmarknadsföring genom relationer med mäklare, kan vi tydligt se att 

marknadsföringsmixen åsidosätts. Detta stämmer överens med torier 

angående att marknadsföringen i tjänsteföretag går allt mer från de 

traditionella marknadsföringsteorierna om fyra p:n, till 

relationsmarknadsföring. 

 
• I vilken utsträckning används homestyling och skiljer sig detta åt mellan 

Karlstad och Stockholm? 
 

Vår undersökning visar att användandet av homestyling delvis skiljer sig åt 

mellan Karlstad och Stockholm. Förklaringen till detta är enligt vår bedömning 
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att Stockholms marknad ligger några år före Karlstads i utvecklingen. 

Eftersom fenomenet homestyling kom till Stockholm innan det kom till 

Karlstad, ser vi det som ganska naturligt att det tidigare stora intresset för 

tjänsten i huvudstaden, delvis har avtagit. Många av intervjudeltagarna delger 

att de tror att detta delvis kan bero på att många av objekten på Stockholms 

bostadsmarknad, har en tendens att bli ”överstylade”. En marknad där nästan 

alla objekt ser likadana ut har troligtvis lett till att intresset för homestyling har 

avsvalnat.  

 
• Hur ser framtiden ut för användandet av homestyling? 
 

Vi tror att användandet av homestyling kommer att öka, däremot är vi inte 

övertygade om att marknaden för homestylingföretag kommer att växa. Detta 

kan tyckas låta motsägelsefullt men allt eftersom fler och fler blir medvetna 

om homestyling är det möjligt att bostadsägarna istället genomför jobbet 

själva. Oavsett om fler kommer att styla sina bostäder själva anser vi att 

framtiden ser ljus ut för homestylingbranschen och det finns många som tror 

att fenomenet är här för att stanna.   

Vår ambition var inte att de resultat och slutsatser som vår undersökning gav 

skulle bli generaliserbara till andra situationer, vårt mål var istället främst att nå 

en djup kunskap angående just våra undersökningsenheter. Med detta i åtanke 

anser vi ändå att våra resultat till viss del är generaliserbara, framför allt 

gällande fastighetsmäklarnas och Internets betydelse avseende 

homestylingföretagens marknadsföring. Det faktum att andra undersökningar 

har resulterat i slutsatser som liknar våra, stärker vår undersöknings externa 

giltighet, alltså dess validitet. 

 

6.2. Förslag till vidare forskning 

Från start hade vi velat undersöka huruvida homestyling påverkar bostäders 

försäljningspris i form av ett experiment. Detta skulle förslagsvis kunna ske 

genom att arrangera två separata iscensatta visningar av samma bostad, en 

gång i stylat skick och en gång i ostylat skick. Det bör vara olika personer som 

medverkar vid respektive visning, detta för att de inte ska påverkas av 

kontrasterna. Efter visningarna skulle personerna från de två grupperna få 

sätta ett pris, som de skulle kunna tänka sig att ge för bostaden. Priset skulle 

kunna ligga i ett spann som relateras till aktuellt marknadspris. 
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Under undersökningen insåg vi att det skulle vara intressant att intervjua 

kunder som har använt sig av tjänsten. På så sätt skulle det gå att undersöka 

hur kunderna hittat företaget och varför de valde det företag som de gjorde. 

Dessutom skulle det vara intressant att se det hela ur kundens perspektiv, samt 

få reda på vad de förväntar eller önskar sig av tjänsten. Kanske skulle 

homestylingföretag kunna dra lärdom av en sådan undersökning inför framtida 

marknadsföringsåtgärder eller vid startande av ett nytt företag. En sådan 

undersökning skulle också kunna visa huruvida kunderna själva tycker att 

homestylingen kan ses som en investering eller om tjänsten är överreklamerad. 

För den som har mer tid på sina händer än vad vi har haft under denna 

process skulle vi även föreslå att utveckla det ämne som vi har berört genom 

att göra en mer kvantitativ undersökning för att vidare kunna generalisera 

resultaten. Detta skulle förslagsvis kunna göras genom att inkludera fler 

undersökningsenheter och eventuellt genomföra en enkätundersökning, vilket 

skulle kunna ge en bredare förståelse om marknadsföring av homestyling. 
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